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A	 Entrevista	 de	 Avaliação	 de	 Competências	 (EAC)	 visa	 obter,	 através	 de	 uma	 relação	 interpessoal,	 informações	
sobre	comportamentos	profissionais	diretamente	relacionados	com	as	competências	consideradas	essenciais	para	o	
exercício	 da	 função.	 Deve	 ainda	 permitir	 a	 apreciação	 estruturada	 da	 experiência,	 qualificações	 e	 motivações	
profissionais,	 através	 de	 descrições	 comportamentais	 ocorridas	 em	 situações	 reais	 e	 vivenciadas	 pelo	 candidato,	
tendo	como	referência	o	perfil	profissional/competências	descrito	no	aviso	de	abertura.	
	
A	preparação	e	aplicação	do	presente	método	serão	efetuadas	pelos	membros	do	 júri	do	procedimento	concursal	
comum	de	recrutamento.	
	
A	Entrevista	de	Avaliação	de	Competências	terá	a	duração	máxima	de	90	minutos.	
	
As	competências	definidas	para	avaliar	a	Entrevista	de	Avaliação	de	Competências	para	a	categoria	de	Assistente	
Técnico	são	as	seguintes:	
	

• Organização	e	Método	de	Trabalho:	Capacidade	para	organizar	a	sua	atividade,	definir	prioridades	e	realizá-
la	de	forma	metódica.	
Traduz-se,	nomeadamente,	nos	seguintes	comportamentos:		

1. Organiza	as	tarefas	com	antecedência	de	forma	a	garantir	o	bom	funcionamento	do	serviço;	
2. Respeita	 o	 planeamento	 do	 trabalho	 e	 executa	 as	 suas	 tarefas	 e	 atividades	 com	 vista	 ao	

cumprimento	das	metas	e	prazos;	
3. Reconhece	o	que	é	prioritário	e	urgente,	realizando	o	trabalho	de	acordo	com	esses	critérios;	
4. Mantém	organizados	os	documentos	que	utiliza,	segundo	sistemas	lógicos	e	funcionais.	

	
• Trabalho	 de	 Equipa	 e	 Cooperação:	 Capacidade	 para	 se	 integrar	 em	 equipas	 de	 trabalho	 de	 constituição	

variada	e	cooperar	com	os	outros	de	forma	ativa.		
Traduz-se,	nomeadamente,	nos	seguintes	comportamentos:		

1. Integra-se	em	equipas	de	constituição	variada,	dentro	e	fora	do	seu	contexto	habitual	de	trabalho;	
2. Tem	um	papel	ativo	nas	equipas	de	trabalho	em	que	participa;	
3. Partilha	 informações	 e	 conhecimentos	 com	 os	 colegas	 e	 disponibiliza-se	 para	 os	 apoiar	 quando	

solicitado;	
4. Contribui	 para	 o	 desenvolvimento	 ou	 manutenção	 de	 um	 bom	 ambiente	 de	 trabalho	 e	

fortalecimento	do	espírito	de	grupo.	
	

• Comunicação:	 Capacidade	 para	 transmitir	 informação	 com	 clareza	 e	 precisão	 e	 adaptar	 a	 linguagem	 aos	
diversos	tipos	de	interlocutores.		
Traduz-se,	nomeadamente,	nos	seguintes	comportamentos:		

1. Expressa-se	oralmente	de	forma	clara	e	precisa;	
2. Presta	 informações	e	esclarecimentos	sobre	as	matérias	do	serviço,	presencialmente	ou	através	de	

outros	meios	de	comunicação,	com	exatidão	e	objetividade;	
3. Adapta	a	linguagem	aos	diversos	tipos	de	interlocutores;	
4. Demonstra	respeito	pelas	opiniões	alheias	ouvindo-as	com	atenção	e	valoriza	os	seus	contributos.	

	
• Responsabilidade	e	Compromisso	com	o	Serviço:	Capacidade	para	compreender	e	integrar	o	contributo	da	

sua	 atividade	 para	 o	 funcionamento	 do	 serviço,	 desempenhando	 as	 suas	 tarefas	 e	 atividades	 de	 forma	
diligente	e	disponível.		
Traduz-se,	nomeadamente,	nos	seguintes	comportamentos:		

1. Compreende	a	importância	da	sua	função	para	o	funcionamento	do	serviço	e	procura	responder	às	
solicitações	que	lhe	são	colocadas;	

2. Responde	com	prontidão	e	disponibilidade	às	exigências	profissionais;	
3. É	 cumpridor	 das	 regras	 regulamentares	 relativas	 ao	 funcionamento	 do	 serviço,	 nomeadamente	

horários	de	trabalho	e	reuniões;	
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4. Trata	 a	 informação	 confidencial	 a	 que	 tem	 acesso,	 de	 acordo	 com	 as	 regras	 jurídicas,	 éticas	 e	
deontológicas	do	serviço.	

	
• Análise	da	 Informação	e	Sentido	Crítico:	Capacidade	para	 identificar,	 interpretar	e	avaliar	diferentes	 tipos	

de	dados,	relacioná-los	de	forma	lógica	e	com	sentido	crítico.	
Traduz-se,	nomeadamente,	nos	seguintes	comportamentos:	

1. Analisa	de	forma	crítica	e	lógica	a	informação	necessária	à	realização	das	suas	tarefas	e	atividades;	
2. Perante	 um	 problema	 analisa	 os	 dados,	 pondera	 as	 diversas	 alternativas	 de	 resposta	 e	 propõe	

soluções	em	tempo	considerado	útil;	
3. Recolhe	 e	 compara	 dados	 de	 diferentes	 fontes,	 identificando	 a	 informação	 relevante	 para	 a	 sua	

atividade;	
4. Prepara-se	quando	 tem	que	enfrentar	 situações	ou	 trabalhos	de	maior	 complexidade,	 procurando	

informação	e	estudando	os	assuntos	em	causa.	
	
A	 Entrevista	 de	 Avaliação	 de	 Competências	 baseia-se	 num	 guião	 de	 entrevista	 composto	 por	 um	 conjunto	 de	
questões	 diretamente	 relacionadas	 com	 o	 perfil	 de	 competências	 previamente	 definido.	 O	 guião	 deve	 estar	
associado	 a	 uma	 grelha	 de	 avaliação	 individual	 que	 traduza	 a	 presença	 ou	 a	 ausência	 dos	 comportamentos	 em	
análise,	sendo	disponibilizado	para	consulta	no	dia	útil	seguinte	ao	da	sua	aplicação.	
	
A	 Entrevista	 de	 Avaliação	 de	 Competências	 é	 avaliada	 segundo	 os	 níveis	 de	 classificação	 de	 Elevado,	 Bom,	
Suficiente,	Reduzido	e	 Insuficiente,	aos	quais	correspondem,	respetivamente,	as	classificações	de	20,	16,	12,	8	e	4	
valores.	
	
A	presença	das	20	(5	x	4)	competências	em	análise	será	avaliada	da	seguinte	forma:	
	

Elevado	/	20	valores	 Apresenta	17	a	20	competências,	inclusive	
Bom	/	16	valores	 Apresenta	13	a	16	competências,	inclusive	
Suficiente	/	12	valores	 Apresenta	9	a	12	competências,	inclusive	
Reduzido	/	8	valores	 Apresenta	5	a	8	competências,	inclusive	
Insuficiente	/	4	valores	 Apresenta	0	a	4	competências,	inclusive	

	
	
	


