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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE 0.UATRO POSTOS DE TRABALHO, NA CARREIRA E
CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FLJNcOE5 PUBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO, PARA 0 SECRETARIADO TECNICO DA AUTORIDADE DE GESTAO DO PROGRAMA
OPERACIONAL TEMATICO SUSTENTABILIDADE E EFICINCIA NO USO DE RECURSOS (P0 SEUR), JUNTO DO MAPA DE
PESSOAL ESPECIFICO DA AGNCIA PARA 0 DESENVOLVIMENTO E COESAO, P.

ATA N.5

Aos vinte e urn dias do més de janeiro do ano de 2022, pelas 11 horas, nas instalacOes do PC SEUR, sitas na Rua
Rodrigo da Fonseca, n 57, 5 Piso, em Lisboa, reuniu ojéri designado por despacho do Presidente do Conselho Diretivo
da Agéncia para o Desenvolvirnento e Coesäo, I. P., datado de 28 de abril de 2021, a firn de retornar os trabalhos
relativos ao procedimento concursal de preenchimento de quatro (4) postos de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior, para o exercIcio de funcOes no Programa Operacional Temdtico Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos (P0 SEUR), junto do mapa de pessoal especifico da Agéncia para o Desenvolvimento e Coeso, I. P., na
modalidade de contrato de trabalho em funcöes péblicas por tempo indeterminado, restrito a trabaihadores detentores
de urn vInculo de emprego péblico por tempo indeterminado, estando presentes os seguintes elementos:

Presidente: Maria Olivia de Brito Andrade Mendes de Oliveira, Secretária Técnica da Unidade Operacional 2
do POSEUR;
1 Vogal Efetivo: Adosinda Maria da Costa Elisiário, Coordenadora de Equipa da UGC do P0 SEUR;
2 Vogal Efetivo: Pedro Miguel Ferreira Cardoso da Silva, Secretario Técnico da Unidade Operacional 5 do PC
SEUR.

A Presidente do jéri deu inIcio a reunio, propondo a seguinte ordern de trabalhos, que foi aceite por unanirnidade:

I. Realizacäo da entrevista profissional de selecão;

II. Avaliaçâo da entrevista profissional de seleco;

Ill. Excluso de candidatos após a aplicaco do método de selecäo: Entrevista Profissional de Seleçâo;

IV. Classificação final e elaboração da ista unitária de ordenaçäo final.

Ponto I — Realizacäo da entrevista profissional de selec3o

Conforrne consta da Ata n 4 a realização da entrevista profissional de selecäo encontrava-se agendada para o dia 29
de dezernbro, as horas abaixo indicadas, para a qual forarn convocados através de correio eletrónico (corn recibo de
entrega) os seguintes candidatos:

Hora da
Norne do Candidato

EPS

Ana Sofia Mealha Afonso Cortes lihOC

Anabela Rodrigues Aguiar 11h30

Cristina Maria Ferreira Correia Marçal 12h00

Fernando Alexandre Silva Gornes l4hoo

Paulo Jorge Henriques Duarte 14h30

Pedro Dinis Lopes André 15h00

Susana Rafaela Conceico Ferreira 15h30

Tiago Filipe Antunes Barata 16h00
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Porém, na sequéncia das medidas extraordindrias aprovadas pelo Conseiho de Ministros no passado dia 21-12- 2021
corn objetivo de lirnitar a propagação da pandemia e proteger a saüde péblica, e que foram aplicadas entre os dias 25
de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, 0 Jéri do procedimento concursal deliberou adiar a realizacäo das
Entrevistas Profissionais de Selecao para o dia 19 de janeiro de 2022, mantendo, contudo, as horas que foram
inicialmente fixadas, conforrne consta da Ata n° 4.

Dessa decisäo forarn notificados todos os candidatos através de correio eletrónico (corn recibo de entrega) datado de
23/12/2021.

A candidata Susana Rafaela Conceiçäo Ferreira, dirigiu ao JOn do Concurso urn email, datado de 17 de janeiro de 2022,
o qual se anexa a presente Ata e dela faz parte integrante, informando que no iria estar presente na entrevista
profissional de seleço, solicitando que a sua “candidatura não seja considerada”.

As entrevistas profissionais de selecäo decorreram conforme previsto, corn inIcio as onze horas e terminus as dezasseis
horas e trinta rninutos.

Forarn colocadas oito questOes, abrangendo a necessidade de percecäo dos aspetos motivacionais, de percurso
profissional bern como dos aspetos caraterizadores do posto de trabalho.

Ponto II — AvaIiaço da entrevista profissional de selecäo

Corn as respostas obtidas na entrevista profissional de seleçäo, ojOri procedeu ao preenchirnento das Fichas Individuals
de Avaliaçäo, que se encontrarn em ANEXO A a presente ata, tendo sido obtidas as classificacOes das entrevistas
profissionais de selecao que que a seguir se apresentarn:

Classificacão da
Nome do Candidato Entrevista Profissional Obs.

de Selecão (EPS)

Ana Sofia Mealha Afonso Cortes 10,00

Anabela Rodrigues Aguiar 17,00

Cristina Maria Ferreira Correia Marcal 11,00

Fernando Alexandre Silva Gornes 15,00

Paulo Jorge Henriques Duarte 8,00

Pedro Dinis Lopes André 14,00

Susana Rafaela Conceico Ferreira - a)

Tiago Filipe Antunes Barata 16,00

al Näo compareceu a Entrevista Profissional de seleçao

Ponto III — Exclusäo de candidatos após a apIicaço do método de seleçäo: Entrevista Profissional de SeIeço

De acordo corn o previsto no Ponto 18 do Aviso de Abertura n.2 18244/2021, publicado no Diénio da Républica nt 189,
de 28 de seternbro de 2021, e na Oferta de Emprego n2 0E202109/0706, publicitada na Bolsa de Ernprego POblico no
dia 29 de setembro de 2021, cada urn dos rnétodos de seleçâo tern caráter elirninatório, sendo exciuldos do
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procedirnento os candidatos que obtenharn urna vaIoraço inferior a 9,5 valores nurn dos métodos de seleco, Cu que
no cornpareçam a qualquer dos métodos de seleço.

Nestes termos, o Jéri considera que se encontram EXCLU1DOS do presente procedirnento concursal os candidatos
abaixo identificados corn os seguintes fundarnentos:

Susana Rafaela Conceiçâo Ferreira - Por no ter comparecido a entrevista profissional de selecão;

Paulo Jorge Henriques Duarte - Por ter obtido na entrevista profissional de seleção, valoraçao inferior a 9,50
valores.

Ponto IV — CIassificaço final e elaboraço da lista unitária de ordenaço final

Da aplicaçào da formula definida na Ata n2 1 para a classificacao final foram obtidos os seguintes resultados:

Classificacão da Prova de Classificacäo da Entrevista
Classificaco Final

Nome do Candidato Conhecimentos Profissional de Seleco
CF = (0,7OxPC) + (O,3OxEPS)

(PC) (EPS)

Ana Sofia Mealha Afonso Cortes 11,25 10,00 10,88

Anabela Rodrigues Aguiar 11,25 17,00 12,98

cristina Maria Ferreira correia Marcal 13,75 11,00 12,93

Fernando Alexandre Séva Comes 15,00 15,00 15,00

Pedro Dims Lopes André 16,25 14,00 15,58

Tiago rilipe Antunes Barata 15,00 16,00 15,30

De acordo corn as avaliacOes finais obtidas, e nos terrnos do disposto no artigo 26.2 da Portaria n.2 125-A/2019, de 30
de abril, alterada e republicada pela Portaria n.2 12-A/2021, de 11 de janeiro, foi elaborada a lista unitéria de ordenação
final, que se encontra em Anexo Ba presente ata.

Ao abrigo da alInea c) do nOrnero 1 do artigo 112. do Código do Procedimento Administrativo (CPA) conjugado corn o
artigo 22 e alinea a) do artigo 10.2 da Portaria n.2 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.2
12-A/2021, de 11 de janeiro, deliberou o jOn promover a notificacão dos candidatos, através de correio eletrOnico corn
recibo de entrega da notificaço, para no prazo de 10 dias Oteis, contados a partir da notificaçào por correio eletrOnico,
remeterern as alegaçOes que entenderern por convenientes, por escrito, no forrnulOrio disponibilizado para o efeito,
e inforrnando ainda da disponibilizaço da presente ata na página eletrónica da Autoridade de Gestao do P0 SEUR, em
https://poseur.portugal2o2o. pt.

Todas as deliberacöes desta reuniäo foram tomadas por unanirnidade.

Nada rnais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunio, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e
considerada conforme, foi assinada pelos presentes.

A PRESIDENTE 1. VOGAL EFETIVO 2. VOGAL EFETIVO

Olivia Andrade Adosinda Elisiário Pedro Cardoso



De: Susana Ferreira <susanarafaela@gmail.com>
Enviado: 17 dejanero de 2022 10:24
Para: RH
Assunto: Re: Oferta de Emprego 0E202109/0706/ Notificaçao do adiamento da realizaçao de

entrevista profissional de seleção (EPS)

[REMETENTE EXTERNO] 0 emissor desta mensagem é externo ao POSEUR. Em caso de düvida não abra anexos ou links
nesta mensagem.

Exrno Juri,

Serve o presente, para informar que no irei estar presente na Entrevista Profissional de Seleçao, pelo que

solicito que a minha candidatura no seja considerada.

Corn os meihores cumprimentos

Susana Ferreira

RH <rh@poseur.portugal2020.pt> escreveu no dia quinta, 23/12/2021 a(s) 10:49:

Cara candidata,

Na sequência da reavaliacäo da situaco epidemiológica no pals e atentas as medidas extraordinárias aprovadas pelo
Conselho de Ministros corn objetivo lirnitar a propagacào da pandemia e proteger a sade püblica, aplicáveis entre
os dias 25 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022, vimos pelo presente informar de que, por deliberaco do
Jun do procedimento concursal de 23 de dezembro 2021, a reaIizaço da Entrevista Profissional de
SeIeco, agendada para o próximo dia 29 de dezembro, será adiada para o dia 19 de janeiro de 2022, mantendo
se, contudo, a hora indicada na convocatónia que Ihe foi oportunamente remetida para o efeito.

Nesta oportunidade queremos endereçar-Ihe os votos de Boas Festas!

O jun do Procedimento concursal;

Con os meihoes cumorimentos

R. Rcdrc c FD’sca, 57

P 11J j
(-331)211515001

(-331) 211 513 199

www.poseur.portugal2O2O.pt
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De: RH <rhposeur.portugal2020.pt>

Enviada: 13 de dezembro de 2021 12:40

Para: susanarafaela@grnail.com

Assunto: Oferta de Emprego 0E202109/0706/ Notificaço para a realizacão de entrevista profissional de seIeco

(E PS)
Importância: Alta

Exrna. Senhora,

No âmbito do procedirnento concursal aberto através do Aviso publicitado na Bolsa de Emprego Püblico- —- Oferta

de Emprego 0E202109/0706, para o preenchirnento de quatro (4) postos de trabaiho da carreira e categoria de

técnico superior, para o exercIcio de funcñes no Prograrna Operacional Ternático Sustentabilidade e Eficiência no

Uso de Recursos (P0 SEUR), junto do mapa de pessoal especIfico da Agência para o Desenvolvirnento e Coesão, I. P,

e tendo V. Exa. obtido no método de selecao obrigatório — Prova de conhecirnentos urna valoracäo superior a 9,5

valores, nos termos do estabelecido no Ponto 20 do Aviso de Abertura convoca-se V. Exa. para comparecer no

próximo dia 29 de dezembro de 2021, pelas 15:30 H, nas instalacOes do Prograrna Operacional Ternático

Sustentabilidade e Eficiéncia no Uso de Recursos (PG SEUR), sitas na Rua Rodrigo da Fonseca, n 57, 1250-190

LISBOA, para a realizacäo da Entrevista Profissional de Selecäo.

Mais se informa que poderá consuftar a Ata n9 4 corn as deliberaçOes do Jun do Concurso ern

https://pocr.portugai2O2O.ot/o/po-se/estturL.

Solicita-se gue confirme a rececäo da presente notificaço.

Pelo jéri do Procedirnento concursa!;

Corn os melnores cjrnorineno3

2



FICHA DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE sELEcAo

Ave/ia a interven p/a e a see desenvolvimento, reve/ando urn discurso clara, objetivo e cam oequdncia Ic/pica, cam Va/ares
riqoeea de vocabuldria e transmionda clara de pensamonton, capacidade para interagir em canteotos sociais e Va/ares atribuidas pc/a

Valares Valores

proflooisnaio, capacidade de reoolucdo do csnfli/os e osciabilidsde, que potescialicem a adaptoçdo ao trabalho em Precistos President/c do
a/rl:os/o at,tb:,das pc/a

Elevada capacidade de comunicacdo oral; esquematiza /vgicamente a intervencao e o seu drnrnvo/v/mento; elevada
capscidado paro interagi rem contextos nociais e prolissionais, elevada capacidade de resolucdo dr conlictos; elevada Elovado= 20
soctabi/idade.

Boa capacidadr de comonicaclo oral; esquematiza /ogicamente a intervencao e o seu desonvolv,mento; boa capacidade

para intoragir em contextos sociais o prol/ssiorais; boa capacidado de rosolucdo do con/li/os, boa sociabilidade.
om

Sul,ciente capacidade de comunlcacdo oral; esquomatiza corn algoma Idgica a intervencao ox seo desenvolvimento;
satin/a/dna capacidade para interagir em contextos sociain e pro/isnionais; satisfatdria capacidado do resoluç/o de So/iciente12

con/li/os; satislatdria sociabilidade.

Reduzida capacidade do comunicocdo oral; esquemat/za corn alguma Idgica a inlervoncao en sec denenvolvimenlo;
redurida capacidado para intoragir em contoxtos sociais e pro/Issionais; redueida capacidade do rexolucdo do con/li/os; Reduzido=8

reduzida nociabilidade.

nsu/iciento capacidade do comunicaçdo oral; n/n esquomatiza corn Idgica a intervenc2000sou desensolvimento;

ncapacidade para interagir em conteotos soc/aise pro/issionais; iecapacidade do resoluclo do con/li/os; sociabilidade lnsul/cientr=4 4 4 4

ecipionto.

Oval/a a empenhamento no real/cacao prof/osionol, tends em canto a preparacao ocaddm/ca. a forrnoçdo

osper/encias profisai050in, as cicisc/os soc/s/a e as interesseo, quo patencio/ieem urn adequado ojustamenta as paste

do traba/ho.

ilevads ompenho na realizacOs pro/issional, mostrando-se ativo na procura do eoperiincias ou vivéncias laborais. sociais

o do lormaç2o; domonstra br oquacionado a pouxibilidado do ovoluçOo.

3as/ante empenhado no envo/vimento prolisuional, social e do lormaçdo; demonstra ter oquacionado algumas
sossibilidados de evo/vcOo,

Empenho so/icienbe na procure do possibilidades do euoloçdo, demons/rando conhecer suliciesbemen/e as luncdes a

Redozido empenho 0 iniciat/va na procura do possibilidades do desonvo/vimonto 0 reolizaçlo pro/issional.

nsuliciente empenho para desenvolvor atividados proPissionais agrogadas as /uncies a 000rcer.

Va/aces
Proc/s tax

Elooado= 20

Born=16

Sv//ciente=12

Reduzido8

/nsu/icierc/e=4

Va/ores

ate/ba/dos polo

Pees/deate do

12

Va/ores

ate/ba/dos pc/a
10 Vogal

12

Va/ares

oto/boidos pc/a

2° Vago/

12

C/ann/floecia

Final
Atribo/da no

Jo tar

Claus/ficopio

Final

Atribuida no

fe/or

Ova/ia a capacidade do apreenndo e r000/ucda do oituocSeo camp/coos no eoorcccia de atividades funcisnois

san/cu/ores que tenhom ape/ado a umo capacidode de /novacdo, corn re/eec/nc/a e uti/idade paro a enercicis dos
uaçoen.

Man//on/a oocolonto capacidado do aproens000resslucOn do xi/uacdos comp/exas no rxrrcicio do ativ/dadou /uncionais

darticu/aros quo tenham ape/ado a uua capacidade do /novacds.

viani/euta boa capacidade do aprnnnsdo o resolucdo dr si/uacdes complesas no ooercic/o do at/v/dados /unc/ona/s

part/cularnu quo tenham apr/ado a sua capac/dado do novaçdo.

Man//esta su//c/ente capac/dado do apr000500 o rosolucio do uituacdos comp/eoas no eurrc/c/v do at/v/dados /unc/ona/s
decorren/es do die-a-die quo terham ape/ado a uua capacidade do /novacds.

Man//oslo rodozido capac/dado do aproonsOo o roso/uçOO do n/buac005 norms/non 000cc/c/ode at/vidados /unciono/s

decorron/os do d/a-a-dia quo tenham ape/ado a uua capacidado do inovacdo,

Marilesta insuhc/eotocapacidado do apreonuOs o rouo/ucdo do situacdos norma/sos 000rcic/o do atividades luncionais

docorrontos do d/a-a-dia, som qoalqonr domsnstracdo do capac/dade do inooaç/o.

Va/ares

P0ev/stan

E/evado= 20

Bsm=16

Va/ores

a/ribs/don polo

Poes/dente do

Va/ores

otribuidos polo
10 Vagal

Su/icienbe12

Rod uzido=8

no u/ic len to =4

12 12

Va/ores

a/f/ba/dos polo
20 Vagol

12

Va/ores
V / V /

Ova/lao voriedade. profend/dade e riquezo do caper/inc/se canho c/men/os poofinsionais em atividodos cam oe/evdncia Vo/ooeo a/c/ba/don pc/a
/‘b

a ores

/ / b
o u/i//dade pars a everc/c/o don macden. - P0ev/stan Pros/den/c do

10 Vogal 2a Vogal

Rove/a 0/evade nariodado, prolund/dade o r/qu000 do ooprr/inc/a em at/v/dados re/evades para 5 000cc/c/s dan /urcdes,

con/ugada corn apro/undados conhec/monbos profissiona/s do mu/ta ut///dodo para as /unçdes a oxercor, porrn/t/ndo E/rvado= 20
progoost/car 0/evade capon/dade do adaptac/o as cargo a 000rcor.

Rose/a boo van/edode, profundidadoer/quona do ooperiénc/a, em at/v/dadex ro/evantes pares 000rc/cio dan /uncdes,

coojugada corn nd//dos conhocirnontos pro/iss/ona/s do mu/ta u////dado para as /vnçOos a 000rcer, perm/tindo Bom=16

prsgnos//car mu/to boa capac/dado do sdaptacdo ao cargo a 050rcer.

Rove/a eopor/iocia us/ic/onto em a/gumau atividados para o 000rc/c/o das /uncOes, conjvgada corn conhrc/mentos

pro/iss/onais do a/gums vt///dade pare an /uncdes 0050rcer, pormi/indo prognost/car capac/dado do adaptec/n as /unçden Su//c/orte=12 12 12 12

Rove/a onpor/éncia so//c/onto em a/gumas at/v/daden pora o 000rc/c/o dan /uncdes, conjugada corn conhvc/mentos

pro/isniona/s do a/gurna u/i//dade para as /uncdos a 000rcer, porm/tindo prognont/car capac/dade do adaptec/s as /uncRes Reduzido=8

N/s rove/a ooper/dnc/s oem conhoc/men/os prs//sx/sna/n do uti//dado p00005 /sncdes a 050rcer, porm//inds prog005/icar
/ .

vma /a/ta do capac/dade do adaptacas as /uncdes a 000rcor
nnuicren

Class/f/vacds
F/aol

Ate/ba/do no

Jo/or

C/son/f/cacao

Final
Atr/bo/da no

Jo tar

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de SeIeco: EPS=(CRI + MP + 5CR + QEP )/4

Total da Pontuacão EPS IIIg

ANEXO A - Ata n2 5

INn 00 Cand/dato: 92003b2U21112b482

Identificacão do Concurso

IPublicacac em DR - Avlso do Abertura n n 18244/2021, pub/icado no Didrio do Républica no 189, do 28 do setembro do 2021 I
Identificacão do Candidato

Nome do Candidato: Ana Sofia Mealha Afonso Cortes

1. Comunicacão e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Ohs.

4

2. Motivacäo Profissional (MP)

12

3. Sentido Critico e de Responsabilidade (SCR)

Obo.

12

4. Qua Iidade da Experiência Profissional (QEP)

Obs.

12
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lPublicacao em DR - Aviso de Abertura n 2 18244/2021, publicado no Didrio do Républica 2 189, de 28 de setembro de 2021

INn do Candidato: 92003620211126477

Nome do Candidato: Anabola Rodngues Agurar
-

____________________

I
1. Comunicaçäo e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Asrolio a intencenpao e a ucu deoenvolvimento, revefanda urn diarursa dare, abjativo e cam sequencio Idgica, corn Volores

riquezo do cocobuldrio e transrniusdo clara de pensarnentos, capacidade pore interagir em conteoroo sociais e Valoreu otolbuidos polo
Vu ores Va ores

profiso,onais, copacidode de reuoloçdo do confides e saciabilidade, quo poterrniolizem a odoptocao 00 trabolha ear Preorutau Prouldente do
° r,:,::pe 0 0 r,:,0pe 0

Elevada capacidade de comunlcaçBo oral; osquomatiza logicamer.le a rntervencao en sou dosenvolvimento; elovuda

capacidade para interagir em contextos soclais o protirnionais, olovada capacidade do ronolucOo Ce conflitos. eleoada Elavaoo= 20

socrabilidade.

nba capacrdade de comunicacdo oral, esqcematica logicamente a intervoncdo 00 SOU dosenvolvimento; boa capacidade
B —16 16 16 16

para inreragir em contextos nodars e profissionars, boa capacidado do resolucäo do contlitos; boa sociabilidade. —

Soficionte capacidade do comunrcacdo oral; esquomatiza cam alguma logica a intervencao Co seu deseovolvimento;

salinfaldrra capacidade para inreragir em contextos nocials e profisrionarn. satisfatdria capacidade de resoluclo de Sulrcrente=12

conflitos; satisfatdria sociabilidade

Reduzida capacidade de comunrcaçdo oral; asquematrza corn alguma ldgica a intervnnçdoeoseu desenvolvimento;

roduzida capacidade para interagir em contextos rocrais 0 profissionais; redurida capacidade do resoluçlo do confliton; Redueido=8

rodozida sociabilidade.

nsuficientecapacidade do comunicaçdo oral; nb erquemalira corn ldgica a inlervecclo 00 SOU desenvolvimento;

ncapacidade para interagir em contectoc soriair a prolissionais; iocapacidade do resolucOo do conflitos; sociabilidade lrsuficionte=4

ncipionto.

2. Motivacâo Profissional (MP)

lydia a empenharnento no realizaçãu profisoional, tenda em canto a preparacdo ocaddmica, a forrnaçdo e

roparidnc,05 profissionais, as viudncias saciais e osinteresses. quo potencializern urn odequodo ajustomeata 00 posla

do trobalho.

Elevado empenho na realizacdo profissional, rnostrando-se ativo na procura do expeniEocias Os vivdncias laborais, sociais

o do formacbo; demonstra ter equacionaduaposs,bilidade de evolucbo.

Bastanto empenhado no envolvimento prolissional, social e de formaclo; demonstra ter equacionado algumas

possibilidados do ocolucbo.

Empenho suficiente na procura do pouuibilidadrs do ovolucbo, drmonslran do conhecer suficientemente an luncOns a

Roduzidc empenho 0 iniciativu flu procura do possibilidades do desenvolvimenlo e realieaçOo profissional.

lcsuficionlo ompenho para dosenvolver atividados protissionais agregadas as funcOes a 000rcor.

Valorex

Pro vistas

Elovado= 20

Born=16

Suficiente=12

Redo rid o= 6

lnsuficionlo=4

3. Sentido CrItico e de Responsabilidade (5CR)

Acalio a copocidade do opreensdo e reualuçao de oituaçdes cornpleaas no eoercicio de atividades funciunais
Valores

Valores Volores

porliculoreu quo tenhom apelada a uma rapocidade do inovaçdo, cern rolevdncro e utilidode parc a eoercicio dou
Prev,stuu President:do

otribuidaa polo atrlbaidaspefa

uacaez.
idol

lOVogal 20 Vogol

Man,fentaescelenre capacidade do aproonsiu 0 roxoluçio do nttuaçdos cornplesax no oaorcicio do aliuidaoes funnionain
Elevado= 20

parlicularos quo tenham apelado a eva capacidade do inovacdo

Manrfesta boa capacidado do apreensbo e rosolucao do srtuacdes compleoas rio 000rcicro do atividados furcionais
Bom=16 16 16 16

particulares quo terham apolaao a sua capacidado do i005acio

Manilesta sulicionte capacidado do apreenso o rexoluçdo do situacdes comploca 500 050rcicio do atiuidades funcionais
Sf 12

donorrootos do dra-a-dia que tenham apelado a sua capacidado do inovacdo.

Maoifosta redunida capacidade do apreensbo 0 rosoluçao Co srtuac005 normaic no exorcicic do atividades funcionais
RedJzdo=g

docorronlos do diu-a-dia quo tontram apelad oasua capacidade do rnovacdo.

4. Qualidade da Experiência Profissional (QEP)

Volores
V I I

Clauc,fi cacao

Avalia a variedode. prufundidode C riquezo do eoperidocio e conhecimentos profisoionais em otividades cam relocdncia Volorea otcibuldos polo
. I B ‘b I

Final

e utilidade 00OO eoercicia dos fuacdes. P,00iutas P,esidmrto do
°

‘1o°VO°::°

a r,:,::pe a
Afrib:id Ca

Revala eleuada variedade, prolundidade 0 riguora do rxporréocia om atividades relevantes para 0 ecercicio das funcdes,

conjugadu tom aprofundados conhecimentos profiss,ona,s do muds ulilidaxo pora as fsrcaesaexercer, pormitiedo Eleoado= 20

pro gnoslicar olevada capacidade do adaptaçbo an cargo a 050rcor

Revola boa vorredade, profundidade e riquoza do esperdocia. em atividados relevaolex para 0 000rcicio dan fcinçOes,

conjugada corn sdlrdos conhocirnontos proftssiooais do muita utilidade para as funcdos aosercor, permitindo Born=16 16 16 16

prognosticar rncito boa capacidade do adaptacdo ao cargo a 050rcor

Rouola eoporidncra suticienlo em algurnax arividades para o 050rcicix das funcdes, coolugada corn conhecimontos 16
profisnionais do algurna utilidade para as funçdos a exorcer, prrrnicinda prsgoosticar capacidado do adaptacbo as funcOos Suficroote=12

Rovela oxporldnria suficrenseem algumas atividades para 0 osercicio das funcdes, conjugada corn conhecirnonlos

profissionais do alguma ulilidado para as funcdes a000rcer, pormitindo prognoslicar capacidade do adaplacbo as lunches Reduzrdo8

Ndorevelaoxprribncra near coohocimontos profisrionain do utilidade para as funcdes a 000rcor, perrnilindo prognosticar
lnsuficienre=4

uma lalla do capacidade do adaptaçdo as tunçbos a 000rcor

Volores

atribuidos polo
Presidente do

20

Valores
ateibuidoa pelo

In Vagal

20

Volores

atriboidoa polo
2n Vogal

20

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Selecäo: EPS(CRI + MP + SCR + QEP )/4

Total da Pontuacão EPS t.f.F’ItI’II

ldentificacâo do Concurso

ldentificacao do Candidato

Obs.

Cloxsifrcacdo

Final
Arrcburda no

fator

16

Ohs.

Closuificacdo

Final

Atribcaidn no

fator

20

Ohs.

Class ificaçao
Final

Atribucdo no

fatar

06

Manifesto insuficienlocapacidado do aproonsio o resoluçbo do siluaches normais no 050rcicio do atividades frincionois
lnsuficionte=4

decorrentes do dia-a-dia, scm qoalqoer dornonstraçbo do capacidado do inovaçbo

Obs.



—

Identificac5o do Concurso
IPublicacão em DR - Aviso de Abertura n./ 18244/2021, publicado no Didrio do Rtpublica nO 189, de 28 de setembro de 2021

INome do Candidato Cristina Maria Ferreira CorreiaMarçal

__________

— I

Awn/ia a intarwonçaa e a sou doaenwo/wimenta, rewelando urn dircorso c/arc, objotiwa e cam requéneia Idgica, earn Va/ores Classificaçdo
riqueza de oocobu/ario e trnnsmiasBe clara do penasrnentos, capacidade pora in/era/ir em con/en/os serials e Va/ores atr/buidos

re Valares
Final

prafissianais, capacidade do rosolecdo do confli/as e nacieb/lidade, que potencia/ieem a odaptacio an traba/ha em Previs000 Presidertte do
afllba/das pe/o atrlboidae pc/a

Atribu/da no
JAn

1- Vogel 20 Vagal
fame

Elevada copacidade do comunicacao oral; esquema/izn logkomen/e a in/envencao en sou desenvolvimen/o; elevaoa

capacidade para interagir em con/ox/os soda/s e profissi onais; elevada capacidado do resoluçOo Ce con/li/os; elevada Elevado 20

s on a bi lid a a e.

Boa capacidade de comunicacao oral; esquema/iza logicarnen/e a in/ervençOo e 0 scu desenvolvimento, boa capacidade
B —6

para interagir em COfl/0000S sons/s e pro/issionais; boa capadidaoe dn reso/ucOo de con/li/os; boa sociabilinade.
urn—I

So/ic/en/c capacidade de comunicacOo oral; esqunmasica corn alguma Idgica a in/ervenc0oeoseu desenvolvimento;

satisfatdnis cspadidode pars in/eragir cm coo/eu/OS soc/ais e profissionais; sa/isfa/dnia cspscidsde de resolucOo de Su/icier/e=12 12 12 12 12

con/li/os; sa/isla/dnia sociabilidaoe.

Roduaida capacidsoe de cornunicaç0o oral; esqsemati/a corn alguma Idgica a nserveocio eo seu desenvoluimen/o;
reduzida capacidade pana in/eragir em Con/eu/OS SOC/s/Se prolissionais, reducida capacidade de resoluçOo de con/li/os; Redunido=0

redunida sociabilidade.

lnsu/icinnte capadidade do comunicacOo oral; nOo esqsema/iza corn leg/ca a ie/erveoclo e0 SOU desenvolvimnn/o;

incapacidado para storagir em con/eu/os soc/a/se prol/ssionsis; incapacidade de resolucOo de con/li/os; sociabilidade lnss/icien/e=4

incipieose.

Avalia a empenhamento no rea/iaaçaa prafissianal, /endn em con/n a preparacs/a acoddm/ca, a faemacdo

enperidncias prof/oo/onaio, as vivencias sociaia e as inmeressos, 900 pntennia/izem urn adeqoada ajustarnento aa pasta
do tea ba/ha.

Elevado empenho na nealioaclo pnofinsiona/, mon/rondo-se alive na procura de eoponidncias ou vivdncias laburaiu, Sociais

n de lonmacOo; demons//a /er equanionado a possibilidade do ecoluçOo.

Bas/un/e empenhado no encolcimen/o pro/issional, social e do /ormacuo, demons/ca /er equacion000 algumau

pousibilidades de evoluçOo.

Empenho su/iciente no procura de possibilidades Ce ncolucao, demons/rando conh ocer scliciente men/c as luncbes a

Redunido empenho n iniciatica en procuna do possibilidades de dese000lvimen/o e reolizsçOo pro/issional

lnsulicien/eempenho pana dnsnnvolver atividades profissionais agregadas as /soçbes a coerce,

Avalia a capon/dade de apreenodn e resa/ucda de oituncdes comp/0005 n a eoernicio do atividades funci000is

par/leo/ares que tenham ape/ado a urna cnpnnidade do inavncdo, corn rr/eedncia e uti/idnde para a eoercicin dos

Maniles/a eocelec/e capacidade de apreensao 0 reso/scdo Ac si/uacdes compleoas no enencicio de at/oidades luncionais

pan/icc/ares quo /enham apelado sus capacidade de novaçao.

Mani/es/a boa capacidade do apreensOo e resolucOo de situscdeu compleoas no esercicio Au a/icidades funcionsis

par/iculanes que /nnham apelado a sun capacidade de i000açOo.

Manifestasoficirs/ecapacidade de apnrensOo 0 resolucio de si/uacdes comp/eoas no 000rvicio do a/ividadns luncionais

decornen/es do dia-a-dia que tenham apelado a sus capacidade de inovacOo.

Mani/esta redunida capacidade de apnennsdo a nesolucäo de si/uacdes norman no esercicio do a/icidodes luecionais

deco/ron/es do din-a-din que /enham ape/ado a sua capacidade do icocacdo

Man//es/a /nsuficieo/e capacidade do apneensao e rnsolucao dn si/uacdes normals no eoancicio de a/ividades /uncionais

docorree/es do dia-a-dia, scm qualqsen demons/raçOo de capacidade do inovacOo

Va/ores

Prenianao

Eleuado= 20

Bo/o16

Sulicien/n=12

Redo rid oB

lnsu/icies/e=4

Va/area

previstns

Elnvado= 20

Bom=16

Sc lic in c/eS 12

Redczido=B

lnsu/idiee/e—4

Va/ares

ate/be/dos polo

Presides/c do

12

Va/ores

a/n/be/dos pc/a

Prea/dente do

/2

Va/ores

a/ribe/dos pc/a

1° Voga/

12

Va/ares

atr/bo/dos pc/a
10 Vaga/

12

Va/area
ate/be/dan pc/a

20 Voga/

12

Va/area

ate/be/dos pc/a
2n Vogal

12

Class/f/ca cáo

final

Are/honda an
facet

12

C/aossficaçao

Final

A/,’iboida no

ta/or

12

4. Qualidade da Experiência Profissional (QEP)

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Selecão: EPS={CRI + MP + 5CR + QEP )/4

Total da Pontuacão EPS gIIiTg

Ohs.

pos_UR -

FICHA DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEcA0

I NO do Candidaso:

Identificacâo do Candidato

1. Comunicacäo e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Ohs.

2. Motivacäo Profissional (MP)

0/ca.

3. Sentido Crftico e de Responsabilidade (5CR)

Ohs.

Va/ores
V /

C/assifson cáo
Atm/ia a vae/odade, profand/dade e n/qsean do eaperidncia e canhec/mentas profissionais em a/iiudadea cam re/ewdnc/a Vn/areo a/ribuidas pc/a

/ • /
Va/area

/
Final

e u/i//dade para a cue eric/a dos fun rdos. Prowls/as PresIder/me do
20 Vega’:

A/nib:idn no

Revels elevada variedade, pno/undidsde e ucqueza do cope/media em a/ividades relnvan/os para o eoercic/s das /oecAes,

csnjugada corn apro/undados conhecimnntos proflssiooars de mci/a u/ilidode pam as funçAes a eoercer. pnrmi/indo E/eusdo= 20

p/ognos/ican elnvada capadidade de adapsacOo 00 cargo a eoe/cer

Revels boa vaciedaue, pro/undidade r riqueza de enperibnnia, em atsvidadns relecan/es pars o 000ncicio das /unçdrs,

nonugada corn sd/idos conhecimen/os pro/issionais de mci/a u/ilsdade p515 us /unçdes a nseruer, perrni/icdo BOm=16

prognos/icar msi/o boa capaCioade de adap/scdo no ca/go a eoercor.

Revels nopenidec is su//cien/e em algumos atividades para 0 eoercicio Ass /snçdes, coslugada corn cenheoimen/ou

prolissionsis de alguma u/ilidadn pars as /unçdes 5 eoercen, permi/indo pro/coo/var cspacidade Ac adap/acBo as /unçdes Su/icien/o=12

Revels eoperibnnis su/icinc/e urn algumsu a/iu/dades porn oenencic in das /unçOes, conjcgsdls corn conh.ecimrn/os

pno//ssionais de alguma u/ilidade pars as /onçdes a 000rcer, pnrmi/indo prognos/icar capacidade de adsp/sçào as /ir.cAes Redozido=0 I B B

NOo revela espeniencia nem conhecimentos pro/iss/onais Ac u/ilidade para as /cnçdos a eoencer. penrni/indo pnognos/icar
snsul,ciec/e=4

urns/a//ado capacidade ae adap/ac0o as lcnçdes a esercer.



pos_UR -

IPubIicac8o em DR - Aviso de Abertura fl.9 18244/2021, publicodo no Diário da Rdpublica nfl 189, de 28 do setembro de 2021

IN do Candidato: 92003620211126474

I Nome do Candidato: Fernando Alexandre Silva Gomes

Auolia a int000en gao e a seu dooenoalvime000, revelando am discurso claro, ohjetiua e cons sequdncio ldgico, cam
riq0010 do oocabuldrio a transmiosdo clara do pensam00005, copacidade pore interogio em conteotos sociais

profissionais, capacidade de reoolucdo do conflitoo a soriob,l,dode, quo porennial,zom a odaptoçao 00 trabalho em

Eleuada capacidade Oe cOmuflicaclo oral; esquematiza logicamenlo a rntorvoncão e 0 sOu dosenvolvimento; elouada

capacldade para intoragir em corteotos sociais e prolissionais, elevada capocidade de resoluçlo do conflatos, elevada

sociabilidade.

Valorec Valores

etoiboidoopelo atribaidoa polo
10 Vogel 2° Vogel

Clooo,fieogdo

Fioal
Atriboida no

fob,

3. Sentido CrItico e de Responsabilidade (SCR)

Avolia a capacidode de aproenoao e reooloçdo de situagdes compleoa s no eoercirio do otioidados funcionais
I .

tfalareo

I
f/oboes Valores

Clausificaçao

p on I q n h m p I d m p d d d c m I bId d P d
p t Pr dent:do

0 b d p I otribuidospel
At b d

onçdeo.
,lti,i

10 Vogel 20 Vogel
labor

Manifesto eocelente capacidode de apreensao e resolucdo de siluacdes complrxas no euorcicio de atividades funcionais
Elevodo= 20

particulares que tonham apolado a sua capacidade do inovaçlo.

Manifesta boa capacidado de apreenslo e resoluclo de situacdes complexas no 000rcicio do atiuidados lancionais
fom=16 16 16 16

particulares quo tenham apelado a suo capacidade do inovacdo.

Manifesto soticiente capacidade do apreonsdo o resolscdo do situacOos compleoas flu ooeruiuio de atividados luncronais
Suliciento=12 16

decorrentos do dia-a-dia quo tenham apelado a sua copocidado do in000çdo

Manifesto reduzida capacidade de apreenslo e resolsçlo do situacdos normals no exercicro de atrvidades luncionars
Reduzido8

docorrentos do dia-a-dia quo tonharn apelado a sua capacidade do inovaçOo

Manifesto josuficiente capacidade do aprennsio 0 resoluclo do situocdes normals n0000rcicio de atiurdades funcionais
lnsuflciente=4

decorreotes do dia-a-dia, fern qualquor demonstracdo do capacidado de inovaqlo.

Obo.

4. Qua lidade da Experiência Profissional (QEP)

Volores Classificocdo
Aualia a uo,iedode, profundidade 0 riquezo de eopeoiEncio 0 conhec,mentos profissionois em otiwidades corn ,elecdncio Volores atribuidos polo

b ox Valores
Final

e otilidode paroo eoeoc(cio dosfuncies. P,euistos P,esidoxrte do
otnb:xdopelo obrlb:,do: polo

AtrThildo no

Reueba olovada varredade, prolundidado n riqueto do osporif ncia em ativrdades relruantes para 0 O0OtClC0 dos lusçflos,

coejugoda corn aprofundados conhocimnotos profissionais do muita utilidado para as bsncdes a 000rcer, permilindo flouado= 20

progeosticar olevada capacrdaoo do adaptaçlo ao cargo a osercer

Rovola boa variodado, prolundidade 0 riquoza do ooperiPncia, em ativ,do Des rnlnuaetos nato o 000rciclo dos funcoes.

conjugada corn sdlidos conhocimontos profissionais do rnsila Lt,lioado para as funçOos 0000rcor, pormilindo Bom=16

progeosticor murto boa capacidado do adaptaclo ao cargo a 000rcor

RovolaesperiPnciasuliciontoom algumos atiuidados para 0 ooercicio dos luncOes, cosjugada corn conhocimontos
12

prolissionais do alguma utilioado para as funçOes a 000rcor, pormitisdo prognosticor capacidade do odaptaclo as luncbes Suliciente12 12 12 12

Reuela oxperidncio suficiento em algumas atiuid000s para a 000rcicio dos funcaes, coejugoda cosTs corhocimentos

profissionais do alguma stilidade para as funcdos 0000rcor, permrtrndo prognosticar capacidodo do adoptaclo as fbrcdos R005zrdo=9

Nb revolo eoperieecia fern corhocimentos prolissionais do stilidade pars as luncOos a 000rcor, permitiodo prugnosticar
-

sma balsa so capacidade do adaptacbo as fuscdos aooorcor. —

Ohs.

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Seleco: EPSO(CRI + MP + 5CR + QEP )/4

Total da Pontuacão EPS t.’I’I’Ig,I

FICHA DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE sELEcA0

Identificacâo do Concurso

Identificaco do Candidato

1. Comunicaçâo e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Volores

Prows too

f/dares

otriboidor polo

Pr’eoidente do

Elevado= 20

Clossificogdo
Final

Atoibuida 00
Ohs.

Boo copocidode do comunrcocio oral; osqsomatiza bogicamenle a intervoncbo no sos dososuoluimonto, boo copacidodo —

flora interagir em conlootos sociais o profissionais. boa capacidado do resoluçio de conilitos, boo sociobrlidodo
fom—16 16 16 16

Suficiooto capacidodo de comsnicacbo oral; osqsomatizo corn alguma ldgica a intnrvongb000seu dosonvoluimonto;

satisfatdria copacidado para intoragir em cootootos sociars o profissionais, notisfatdrra capocidodo do resolucbo do Sufrciento=12

conflitos; satisfstdria socrobrlroado.

Rodsaida copacidade do comunicocdo oral; osquomatiro corn algurno bogico a internonçb000sou dosnnvoburmento;

roduzida capacidado para intoragir em conteotos sociais 0 prolissionois; redutida caporidodo do rosolocbo do conflitos; Roduzido=8

rodsoida sociobilidodo.

105sf iciente capacidado do comunicaçbo oral; nb osquomotizo corn logica a intorvonçbo 00 sos dosonuolurmento;

rncapacidodo poro intorogir em coolestos socrors o profissionais; incapacrdade do rosoluçbo do conflrtos; socrabilidado losulrciento—4

in cip in n to.

16

2. Motivaco Profissional (MP)

Avolia a emponhomento no ceolizaçdo profissionol, tendo em coota a prep000cdo ocoddmico, a foomaçds
V I I

Voboros Vaboreo
p p f t q p t I m m d q d 1 t m t p t

= d td
on B Idospel 0 B d p I

do toabolho.
idri

10 Vogel 2° Vogol

Elouado omponh sea reolirocdo peofissional, mostrandose ativo na procura do oxperrdecras Os uiudocias laborais, sociars
ElOuado 20

o do formaçlo, domonssro tor oquacionado a possibilidode do euolscbo.

Baslonlo nmponhad ono eruolvrmnnto profissionol, social, do formacbo; domonslra I or oquaci000do olgumas
Bom=16 16 16 16

possibilidodos do euolucbo. —_____________

::::o
suficion to no procura do possibrlidados do euobocbo, domonutrondo conh ecer suficiontemonto as fungöes a

Suliciente=12

Roduxido empenho o iniciativa na procura do possibilidodes do desenvolnimento o reolixocIo prolissionol Rodssido=9

lnsuliciente empenho para dosenuolver otiuidados profissionais agregadas as funçoos s 000rcor.

Ohs.

In so helen to =4

16



pos.__uR -

FICHA DE ENTREVISTA PROFISSIONAL DE sELEcAo

Clossifico cOo

F/no!

Arriboido no

fore,

Class/f/coçio

F/no)

Air/be/do on

furor

C!oos,f/cracdo

Fine!

Air/buido ,so

furor

Clossificoçdo

F/no!
Air/be/do no

furor

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Selecâo: EPS=(CRI + MP + 5CR + QEP )/4

Total da Pontuacâo EPS tJ’I’I’I.

INs do Candidato: 92003b2021112b48b

(Publicaç8o em OR - Aviso de Aberturo fl.8 18244/2021, publicado no Didrio da Républica n° 189, de 28 de setembro de 2021

Nome do Candidato: Paulo Jorge Henriques Duarte

Identificaco do Concurso

Identificacâo do Candidato

1. Comunicacâo e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Avolio a inrerveo cOo e 0 seu desenvolvimenro, rewe!ondo urn d/scurso clone, objer/vo 0 corn sequdnnie ldgica, corn Volores

riqoezo de rocabo!drio e r000smi0000 clara do peosamenlos, capoc/dade pore /nrerogir em conreoros sociaio e Vo!ores atribuidospeto
Valeres

profissi000is, copecidede de reso!ucdn do con!tires e sociobll/dode, que porenc/a!/eem a odeplacao 00 rrabalha em Previstos P,’eoideote do
erribu!doope!o orribuldos pete

10 Vogel 2-Vogel

Elovada capacidade de comunicacdo oral; esquemariza logicarnerrte a inservencdo e o seu desenvolvimonro; elovada

capacidade para interagir em conseuros sociais e profiusionais; elevada capacidade de resolucdo de conflilos; eleuada Elevado= 20

so c/a b/lid a d e.

Boa capacidade do cornunicacdo oral; euquemotira logicamente a intervencdo e o seu dosenvolvimenlo; boa capacidade
B —16

para inreragir em conreuros uociaiu e profiss/onais; boa capacidade de resoluçao de conflitos; boa sociabilidade.
om

Suf/ciente capacidade de comunicacdo oral; esquematina corn alguma log/ca a /ntnnvençOo e o sen desenvolvimento;

satisfatdnia capacidado para interagir em contootos sociais o profissionais; sasisfardeia capacidade de nesolucdo do Sufic/ente—12

conflitos; salisfatdnia sociobilidade.

Reduzida capacidade de comunicacao oral; esquemariza corn alguma Idgica a interveoçdoeoseu desenvolvimento;

reduzida capacidado para interagir em conteotos ssciais o profissionais; reduzida capacidade do resolucdo de conflitos; Reduzido—8 8 0 8

reduzida soc/abilidadn.

Insuf/ciente capocidade de comunicaçOo oral; odo esqoemal/ra corn lOgica a intervercao e 0 see desenvolvimento;

/ocapacidade para interagir em contectos soc/am e profissiona/s; incapacidade de resoluçOo do conflilos; sociobilidade lnsuficientn=4

/nc/piense,

060.

teal/a o ernpenharnenro no reol/zecdo profissione!, rendo em conra o prep000cao ocaddrn/ca, a forrnacão
roperiêoriao prof/so/one/s. os ci0000ies soc/alsees inreresses, quo porenn/alizem um odequedo ojusrernenro 00 pooro
Ic rrabalho.

2. Motivacào Profissional (MP)

Eleoado empenho na realizacdo profissional, mostrando-se at/vu no procuna do eopeerdnciss ou viv/ncias laborais, soda/s

r do formacao; demonstra sen equacionado a possibil/dade do eooloclo.

Ve!ores

PreeiSros

fastante empenhado no enoolvimento prolissionol, social edo formacio; demonsira tor oquac/onado algumas

soss/bil/dades do ouolvçlo.

Volores

errlbuldoo polo

Prealdenre do

idol

Veto ,es

arribo!dos pete
10 Vogel

Empenho suf/ciente no procura de possibilidados do ecolucdo, demonstran do conhecer suficientemeote Os funcdes a

Elevado= 20

Ve!ores

atr/bo/dos pelo
20 Vogel

fedurido empenho n mnidiativa no procura do possibilidados do des0000lvimonto o real/cacao peofissional.

Bom=16

nuuficiente empenho para desoevolvor atic/dados prof/us/onais agrogadas Os funcbes 000ercen.

Obs.

Suliciento—12 12

Rodusido=8

12 12

Iris uf ic/err 50=4

tve!ie a copac/dede do epreen000 e 0055!ucao do siruardes comp!eoas no 000rc/c./o de or/vidodes June/one/s

tOrr/cu!ares quo renhom ope!odo e urne copoc/dode de /nevaçda, corn re!eednc/o e ur/lidode pore a ooerc/c/o des

12

3. Sentido Critico e de Responsabilidade (SCR)

lianifesta oocolonto capacidado do apnennslo e nnsoluçOo do sisuaçdes complooau no orercicio do atividades func/onais

sanuiculanes quo tenham apelado a sua capacidado do inovacdo.

Vo!oreo

Prows ros

Ve!o,eo

err/be/dos polo

Pres/deote do

lion/fours boa cspacidsdo do apneonsdoe rosolucdo do situacdos compl ooas no eoondicio do ssividadns lunc/onais

sarticulares quo tonham apelado 0 suo capadidado do mnovacOo.

Volores

err/ho/dos polo
10 Vogel

Eleoado= 20

Velos’es

orriboides polo

2° Vogel

llani!ouru su!mcmenre capacidado do apnoonsao o rosoluclo do situacdou comploxas no 000nc/cio do at/o/dadns !uncionais

lecornenlos do dma-a-dma quo renham apelado 6 soa capacidado do mnovacOo,

Born “ 16

llanifos!a rodurida capac/dade do apneensao 0 resoluçdo do siruaçdos normais no 050rdidlo do atividades fundlonais

locorronrns do dia-a-dia quo tenham apolado 0 sua capacid000 do Inouaçds

Obs.

Scficien!n=12

Slanifesta insul/c/onrn capon/dade do apnoensdo o nesoluçdo do situacOes norma/S no onorcicio de aliuldados !cncionais

Jocoerentes do d/a-a-dia, som qualquen demoosteacdo do capacidade do inovaçdo.

Rods Old 0=8

fcsc!/d,onro=4

8

4. Qualidade da Experiência Profissional (QEP)

Valores
0001/0 a vor/edade, profend/dade e n/q0000 do oopenidncie e cenhec/rnentooprof/ssiona/s em or/v/dodes corn re!000nc/o Va!0000 erribuidospelo

Ve!ores Volores

e ur/!/dodo pare o 000rcic/o des foncOes. Proc/ores Preside.stte do
° fl:,::po 0 0 0,:,:: p0

Jon

ffovola elouada vaniodade, profund/dade e n/quoza do nsperidncia em srivid040s relevanles para 0 ooenc/cio dan funçOes,

conlugoda corn aprofuedados conbocirnontos pno!issiooaiu do mu/ta utilidado pana as !uncdes a 000ncer, penmirindo Eleusdo= 20

prognosricar el000da capacidade do adaptaçOo as congo 0000ncen.

Revela boa van/edade, profund/dado e niqueaa do ospenidncia, em arividades rnleuantos para 0 000rciClO das !uncdos,

coelugada corn sdl/dos coehecirnontos proliss/onais do mu/to urilidado para as !uocdes a000rcen, penmirindo Born=56

progeosticar muito boa capacidode de adaptoç8o as cargo a 000rcer.

Rocela espenibnc/a su!/cienro em algumas ar/uidadeu para 0 050rcicio das !uncdes, coniugado corn conhecirnentos

profissionais de alguma utilidade para as funcOes a noorcnr, poem/undo prognost/car capac/dade do adapsacdo Os funcOes Sufic/enre=12

Revofa espor/éncio suficiente em algumas aric/dades pana 0 000rcid/o das funçOes, conlugada corn conliecimentos

pro!/ssionais do afguma utilidade pare as funçdes a 000rcer, pormitindo prognost/corcapacidado do adaptaçäo Os furçOes Roduzido=8

Não r000la eopenilncia oem conhed/montos profissionais do utilidado puna as funçOes a 000rcor. porrnirrndo prognosricar
I —4 4 4 4

uma falta do capacidado do adaptacdo Os luncdes a 000rcer.
nov nine 0—

Obs.



2. Motivacâo Profissional (MP)

Avalia o empenhamento no realizocio profissionol, tendo em canto a preparacdo acodémico, a formocdo e
volares

000l.d000:5POlO Volares Valores
Clossificacdo

enperienctas profass,onoro, Os v,venc,05 soc,o,s e as ,nteresses, quo patenc,06zem am odequodo ajustomento ao pasta
Precistos Peesideote do

ainbuidospela atrlbu,das pelo
At,,buida

de trobalho. io Vega! 20 yoga!
Jut! fate,

Elevado empenho na realizacOo profissional, moslrando-se ativo na procura de eoperiéncias ou vivéncias laborais, Sociais
Elevado 20

ode formaçao, demonstra ter equacionado a possibilidade de evolucdo.

Sastante empenhado no envolvimento profissional, social e de formacdo; demonstra ter equacionado algumas
Born=16 16 16 16

possibilidades de evoloçto.

::;::5Shlhdete
na procura de possibilidades de evolucao, demonstrando conh ecer suficientemente as funcdes a

Suliciente=12 16

Reduzido empenho e iniciativa na procura de possibilidades de desenooloimento e realizacdo profissional. Redueido=B

Insuficiente empenho para desenvolver atividades profissionais agregadas as funcOes a esercer. lnsuficienle—4

Otto.

3. Sentido Critico e de Responsabilidade (SCR)

Avolia a capocidode do opreensdo a resalucda de situacdes cample000 no 00000icia do aticidades funcianais
Valares

Valores Valaros
Cl005,ficacdo

p tO I q t 6 m p I d m p d d d c m I rid d p d
P enldent:da

at ibuldos pcI 0 lb Id p I
At 6 d

unc000. Jot’! laVoga! 2aVogaf
fate,

Manifesta eocelnnle capacidade do apreenstto a resoluctto de situacOes compi eoas no eoercicio do anividados luncionais
El d — 20

particulares quo tenharn apelado a sua capacidade de inovacdo. —

Manifesta boa capacidade de apreerisdo e resolacdo de situacOes compleoas no eoercicio do atiordades funcionars
B m=16

particulares que tenharn apelado a sua capacidade de insoacdo.

Manifesto suliciente capacidade de apreenslo e resoluçOo de situacdes cornpleoas no eseecicro de atrurdades luncionais
- . .. Sufrciente=12 16 16 16 16

decorrentes do dra-a-dra quo tenham opelado a sua capacrdade de r000acao.

Manifesto roduzida capacidade do apreensCoeresolucdo de srtuoçdes normois no exercinro do atividades funcionais
B d d —8

decorrentes do dia-adia gun tenham apelado a uua capacidade do inovacao.
0 00 0

Masifnsta insuficionte capacidade de apreensdo e resolucOo do situacOos normals no enercicro do alividades funcionais
I I 1 —4

decorrontes do dia-a-dia, tern qualquer demonstracOo do capanidade de inovacOo.
05 Ce e—

Otto.

4. Qualidade da Experiência Profissional (QEP)

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Selecäo: EPSn(CRI + MP + 5CR + QEP )/4

Total da Pontuacdo EPS 1U,I’I’I.

Obs.
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Publicação em DR - Avrso do Abertura 5n 18244/2021, publrcado no Djdrio do Républica no 189, de 28 do sotembro do 2021

I Nome do Candidato: Pedro Dinis Lopes André

ldentificacâo do Concursa

ldentificacào do Candidato
ITTuF

1. Comunicacäo e Relacionamento Interpessoal (CR1)

lvalia a intervoncaa a a sea deoenvolvimento, revelonda am discurso clara, abjetivo e cam sequdncia Idgico, corn Valores
V I

Classificocda
riq0000 de vacabuldrio a 0000smissdo Clara do pensamentos, capacidode P000 intorogir em c000eotas 000,aio e Valareo atribuidos polo

ares
Final

proflrsionais, capocidado do resolucda do cnnflitos a saciobilidado. qoe potencialloem a adoptacao 00 trolaolhn em P00015005 Poesidente do
atrlb:ldosgaela

Atrthoa en

Elevada capacidado do comunicacIo oral; osquomatiza logicamenle a inlervenclo 00 50U desosuolvirnento; elevada

capacidado para intoragir em csntrotss sociais o protissionais; elovada capacidade do rosoluc!o do conflitos; eleoada Elevado 20

sociabilidade.

Boa capacidado do cornunrcacdo oral; osquomatiza logicamente a intorvoncao 00 sou desenvolvirnento; boa capacidade
B —16

para interagir em contestos sociais e profissionais; baa capacidado do resoluctto de conflilos; boa sociabilidade.
am

Suficiente capacidade de comusicacdo oral; esquomatiza com alguma Idgica a intervencis e o seo desenvolvirnento;

satisfaldria capacidade para istoragir em corlootos souiais 0 profissionais; salisfaldria capacidade do rosolocao do Sulrciento12 12 12 12 12

csntlrtou;satislatdria sociabrlldado.

Boduzida capacidado do comunicacdo oral; osguomatiza corn algurna ldgica a inlorvoncao 00 SOU dosonvolvirnento;

redunida capacidado para interagir em contoolos socials 0 prolrssiosais; roduzida capacidado do resolucdo do conflitos; fleduzido=8

reduzida sociabilidado.

Insuficienle capacrdade do comunicacdo oral; nOn esquomatiza corn ldgica a rntorvoscds en sos desenvoluimento,

incapacidade para in005agin em contestos sociais 0 profissionais; incapacidade do resolucOo do conllitos; sociabilidade lnsuficienlo=4

iocip ionIc.

Otto.

Volores Class,ficocaa
Avalia a variedade, profundidade e riq5000 do oxporidncio a canhocimontas profissionais em atividodes cam releodncia Volores atribuidos polo

Volo,’es Valores

I
Final

e utilidade pOrOO ooo,’cicia dosfuocdos. Prenir005 P,osidante do
° r,:,::pe a a rr or ::pe 0

Atriboido no

Revela elevada variedade, profundidade a niqueza do osporréncia em alividades relevanles para 0050rcicio das luncdes,

conjugada corn aprofundados conhocimentos peofissionais do rnuita ulilidade para as Iuncdes a 000rcee, permilindo Elevado= 20

pregnosticar elevoda capacidade de adaptaçdo as cargo a eonrcor.

Revela boa vaniedade, profundidadeeriqueCa do eoprniéncra, em atrvrdadns relevantes para a eserniclo dos funçdos,

conjugada com sdlidos conhocimontos prolissionais do rnuita ulilidado para as Iunçdns a 000rcor, permrlindo Born=16

prognostirar muito boa capacidade do adaptacOs as cargo a 0501cor.

Revels oxporrencia suficionto em algumas atruidades para 0 000rciCiO dan Iuncdos, conjugada corn conhecimentos
12

profissionais do alguma utrlidodo para as funcdes a 050ecer, pormitindo peogrosticar vapanidado do adaptaflIo 1s Iuncdos SuIiCronto=12 12 12 12

Bevola eoporihncia suliciente orn algumas atividades pars a ooeecic in das Iunçdes, csn;ugada corn conhecimontos

profissionais do alguma utilidade para as funçdes a 000rcor, pormitindo peognosticar capacidado do adaptacis Is Iuncdes Reduzido=5

NOn revela esperrénnia oem conhecimentss prafissionars do ulilidade pora as IoocOes aesernor, pormrtindo prognosticar
I I —4

urna Ialta do capacidado do adaptacOs Is funcOes a osercor
flSU cr05 0—
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lPublicacOo em DR - Aviso de Abertura n,9 18244/2021, publicado rio Didrio do Républica n° 189, do 28 de setembro de 2021

Identificacäo do Candidato
INn do Candidato: 92003biUilllibd/b

Nome do Candidato: Tiago Filipe Antunes Bomb

1. Comunicaco e Relacionamento Interpessoal (CR1)

Formula de Calculo da Entrevista Profissional de Selecao: EPS(CRI + MP + SCR + QEP )/4

Total da Pontuacâo EPS

Cloosifion çdo

Final

Atriboido no

foror

tLsIS1’I’,I

ldentificaço do Concurso

volia a inter000çSo 0 0 Leo desenvolvimenro, revelando am diorama nero, objetiwo e cam sequdocia Idgica, corn Volores Clossifleacan
riquezo do cocobuldrio e traosmissdo (10,0 do prnsomenros, capacidode porn intemogir em contootos sociois e Volores otribuidospelo

VoIo,’es Volomeu
Final

profiosianaio, copocidode de resoluçdo de canfliras e oociabilidodo, quo potenciobzem 0 adopracao 00 tmobolho em P,eci5000 P,esidtate do
atrs.bwdo:pelo otrth pnl0

Arribuido no

cause. für! faror

tlrvoda capaciaadr ae comunlcaclo oral. esquemasira logrcamrnle a ir’tervenclo e o sru desenvolvimento. elovada

capacidade para Intoragir em conteatos soc,als e profissionais, elevada capacidade de rosoluclo do conhlitos, elevada Elevado 20 20 20 20

sociabilidade.

Boa capacidade do camunrcacio oral; esquematiza logicamonto a intorveeclo e o iou desenvolvimento; boa capacidade
8

para interagir em conteotos sociais e prolissionais, boa capacidade de resoluqlo do conflitos; boo sociabilidude.

Saficiontecapacidade de comunicaclo oral; esquemafiza corn alguma ldgica a intervencao e 0 seu desenvolvimonto;

satisfatdria capacidade para Interagir em contentos soc,ais e profissionais, satisfatOria capacidado de resoluclo do Sulrciente=12 20

cor,flitos;satisfatdria sociabilidade

Reduzida capacidado de comun,cacSo oral; esquematira corn alguma lOgica a intervencio en seu desenvolvimonto;

reduzida capacidade para lnteragir em nanteatos sociais e profissionais; reduzida capacidade do resoluçao de conflitos; Reduzido=8

reduzida sociabilidade.

nsuficieote capacidade de comunicacdo oral; nOn esquematiza corn lOgica a intervencdoroseu desenvolvimento;

ncapacidade para interagir em conteotos sodais e profissrooais; iocapacidade de resoluçlo do cooflitos; sociabilidado lnsufrcionto=4

ncipiente.

Ohs.

2. Motivacâo Profissional (MP)

Acallo a ompenhomento no reolizoçdo profiosionol, tendo em conro a prepomacdo acoddmico, a formacda C
Volores tribuldos €10

Volores Volores
Class,! cacao

p p f I t q p t I m m d q d j r m r p r
d td

I b d op I at b idaspelo
Ar b d

do rrabalho.
,

30 Vogel 20 Vogel
fotor

Elevado emponho no realizacOo prohssional, mostrandoso ativa na procura de eoperidncias Lu aivencros laborais, SOCotlS
Elevado= 20

e do formacOo; demonstra br equacronado a possibilidade de evoluçlo,

Bastanto ompoohado no onvolvimento prolissronal, social o do formacdo; domOflStra ter equacionado algumas
Bom=lb lb 16 16

possibilidadeu do ovolacao.

::0
nuficiento no procura do pousibilidados do ovoluçlo, demonstran do conhecor suficientemonte Is fuocdes a

Sufiuionle=12 16

Rodurido emponho o rnrciatrua flu procura do possrbrlrdadeu do dosonvolvimento 0 roalizaçOo profissional. Roduaido=6

Insuficionte empenho para desenvoluor atividados prolisuronais agrogadas as funçdes a evercer, lnsufrcrentn=4

Ohs.

3. Sentido Critico e de Responsabilidade (SCR)

dvol,o a capocrdade do opreensdo e resoluçio de oituaçdes compleaos no eoercieio do oticidodos funcionois
Volaren

I
Valores Valorea

Classrficaçdo

,O I q thmpld m p ddd ç ml rlddp d
P ldtd

rbdpl tbdp!
Abd

ancoos. idol
1°Vogol 20 Vogel

foror

olanrfesta encelente capacrdado de aprerns2o o resoluçlo do nrtuaçdes comploxas ro 000rcicro do atividadnu funcianais

uartrcularos quo tenham apelaau a sua capacidado de rrovacio
Elouado 20

Ohs.

hbanilesta boa capacrdado do aproonslo e resoluclo do srtuacdes complonas no 000rcicio do atividades funcionais
Bom=16 16 16 16

particularns quo teoham apelado a uua capacidado do rnovaçao.

Manifosta suficioote capacidade do apreensOo o resoluçlo do srtuaçdes compleuas no 000rcicio do atiuldados funcionais
Sulrcrente=12

oncorrontes do dia’a-dra quo teoham apelado 0 uaa capacroado do rnouaclo.

.Manrfouta roduzida capacidade do a preonsdo o resoluçOo do senatOrs normals no 000rcicio do ativrdadoS luncionars
Reduzrda=8

docorrentos do dia-a-d,a quo ton ham apolado nua uapacidado do inouacOo.

Manifosta insuficionbo capacida do do ap000nsao 0 rosoluOo do situacdos oormaiu no 000rcicio do atividados funcionais
lrsufiionbo=4

doc0000ntos do dia-a’dia, scm qualquor domonstraçio de capacidado do inovac0o.

16

4. Qualidade da Experiência Profissional (QEP)

de eaperidnrio e ranheeimeoras prafisnionain em otieidades cam relocdocio V:lorm otrioo:pslo
aIr pelo ot,lbsaidou polo

Revola oleuada varrodado, profundidado 0 riquoza do oxportOncia em atrurdadou releuantes para 0 000rciciu ads funcdes,

conjugada corn aprolunoados conhocimeniox proliusponais do muita utilidaco paro as funcdos a000rcer. pormisiodo Elouado 20

progoouticar olovada capacidade do 000ptaçio ao carg 00 000rcmr

Revola boa varrodado, profundidadeon,qaoaa do oopormncra, em atruidados relovantos para o onerciclu dat funcdes,

conlugada corn sdlrdos canhocrmontas prafissionais do malta utrlrdade para as funcdes a oanrcer, pormrtrndo Bom=16

pmognouticar mar10 baa capacidade do adaptaçOo ao cargo a 000rcer

RovolaooponrOncia sufrurento em algurnas atiuidades para u 000rcicio dau lunçdos, conjugada com corhocirnontos

prohssianars de alguma utilidado para as lunçdos a esencer, permrtrndo progoostroar capacidado de adaptacOo Is luncdos Suficiente=12 12 12 12

R000la osponiéncra sufrcrente em algumas atruidados para a roercicro das funcdes, coojugada cam coohocirnontos

profissionais do alguma utrlrdade para as furcoos a000rcor, permrtindu peognosircan capacidade do adaptaçOn as funçdes Reduaido=t

Nb revelu euporilncra rem conhecrmontas profrssronais de utrirdado para as luncdes a 000rcor, permitioda prognasticar
lnsulicrente=4

ama falta do capacrdadn de adapsacOo as funçdos aexercer

Obs.

12
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SUsENraBIuD4oE E EFIC KM NO USO DU RECURSOS 20

ANEXO B—Ata n2 5

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE QUATRO POSTOS DE TRABALHO, NA CARREIRA E
CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNçOES PLJBLICAS POR
TEMPO INDETERMINADO, PARA 0 SECRETARIADO TECNICO DA AUTORIDADE DE GESTAO DO PROGRAMA
OPERACIONAL TEMATICO SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA NO USO DE RECURSOS (P0 SEUR), JUNTO DO MAPA DE
PESSOAL ESPECIFICO DA AGENdA PARA 0 DESENVOLVIMENTO E COESAO, p.

LISTA UNITARIADE ORDENAçAO FINAL

Nome do Candidato CIassificaço Final

Pedro Dinis Lopes André 15,58

Tiago Filipe Antunes Barata 15,30

Fernando Alexandre Silva Gomes 15,00

Anabela Rod rigues Aguiar 12,98

Cristina Maria Ferreira Correia Marçal 12,93

Ana Sofia Mealha Afonso Cortes 10,88

A PRESIDENTE 1. VOGAL EFETIVO 2. VOGAL EFETIVO

Olivia Andrade Adosinda Elisiário Pedro Cardoso


