
 

Convocatória para Realização da Entrevista Profissional de Seleção 

No âmbito do Procedimento Concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 3 (três) postos de 

trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de 

Assistente Operacional, a exercer no Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido Figueiredo aberto através 

do Aviso (extrato) n.º 2421/2021 publicado em Diário da República, 2ª serie, de 8 de fevereiro e nos termos 

do disposto da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, 

convocam-se os candidatos que a seguir se indicam para a realização da Entrevista Profissional de Seleção. 

SIGRHE Dia Hora Sala  

2259117155  

 

 

08 de junho 

14.30h  

 

 

Sala 18 

2581190418 14.50h 

7329710997 15.10h 

4420009934 15.30h 

6192051747 15.50h 

1631098098 16.10h 

4590993295 16.30h 

8954821928 16.50h  

7658941441  

 

09 de junho 

14.30h  

 

 

Sala 18 

9828462508 14.50h 

6197211580 15.10h 

6109686778 15.30h 

7821899607 15.50h 

9270634485 16.10h 

2550860799 16.30h 
 

Local: Escola Básica de Tondela /AETCF 

Rua António Quadros, nº9 

3460-521 Tondela 
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO 

A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar de forma objetiva e sistemática, a experiência 

profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 

o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 

interpessoal. 

É avaliada segundo níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 

correspondem, respetivamente as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

O resultado final de Entrevista Profissional de Seleção é obtido através da média aritmética simples das 

classificações dos parâmetros a avaliar. 

Os candidatos serão notificados da divulgação dos resultados de acordo com a legislação em vigor e será dado 

o prazo legal para que os mesmos se possam pronunciar, caso assim o entendam. 

Tondela, 27 de maio de 2021 

A presidente do júri 

Maria Fernanda Gomes 

 


