AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA

CONVOCATÓRIA PARA ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO

No âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de três
postos de trabalho em regime de contrato(s
contrato(s)) de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar
necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento interna para os mesmos
postos de trabalho em regimee de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo,
para assegurar necessidades transitórias
transitórias, aberto através do Aviso n.º 13144/2019, publicado na II
série do Diário da República n.º 158, de 20 de agosto, convocam-se
se os candidatos aprovados na
2.ª tranche doo segundo método de seleção, para realização da Entrevista Profissional de Seleção,
Seleção
que terá lugar no dia 05 de março do corrente ano, na Escola Básica Abade Correia da Serra
(Sala 12 CE), sita na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, 7830
7830-479 em Serpa, de acordo com o horário
em anexo.
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.
A entrevista será 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.
Os candidatos deverão comparecer munidos do Cartão de Cidadão ou outro documento de
identificação válido, com fotogra
fotografia.
A falta de comparência ou a valoração inferior a 9,5 valores implicará a exclusão do procedimento
concursal.

Serpa, 02 de março de 2020
A Presidente do Júri

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO
DA
ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO

Dia 02 de março de 2020
NOME DE CANDIDATO

HORA

Fernanda Martins Nobre Madeira

14:30 h

Flora José Marques de Almeida Xavier

15:15 h

Mercedes dos Anjos Caetano Gonçalves

16:00 h

Sílvia da Conceição Azedo Sargento

16:45 h

SALA

Sala 12 (CE)

