AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA

AVISO
CONVOCATÓRIA PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.ª tranche
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 regim
regimee de contrato de
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo, para assegurar necessidades
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 que estão
identificados na lista que se anexa
anexa, para aplicação do segundo método obrigatório de
seleção (2.ª tranche) - Avaliação Psicológica
Psicológica, que terá lugar no dia 05 de fevereiro do
corrente ano, com início às 14:00 horas, 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 ponto 13.11 do aviso supracitado, a aplicação do segundo método
obrigatório e do método seguinte é efetuada apenas a parte dos candidatos aprovados
no método imediatamente anterior, a co
convocar
nvocar por tranches sucessivas de 10
candidatos,, por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da
sua situação jurídico-funcional,
funcional, até à satisfação das necessi
necessidades.
A Avaliação Psicológica visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica,
aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos
candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências definido no n.º 8 do
Aviso n.º 13144/2019.
A avaliação psicológica será realizada numa única fase e será valorada através dos
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficie
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 fotografia, com o mínimo de 15 minutos de
antecedência (13:45h) a fim de serem encaminhados para a sala.
A chamada nominal dos candidatos faz-se junto à sala 12 CE, pela ordem constante na
pauta de chamada, afixada na Escola Sede.
Após as 14h não será admitida a entrada na sala de nenhum candidato.
Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta
indelével, azul ou preta. Não é permitido o uso do corretor. As respostas são registadas
nas folhas fornecidas para esse efeito.
Não será permitida a consulta de qualquer documentação, nem a utilização de
telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos, sob pena de exclusão do concurso.
A Avaliação Psicológica, objeto da presente convocatória, tem caráter irrepetível e
inadiável. Consequentemente, a falta de comparência ou a valoração inferior a 9,5
valores implicará a exclusão do procedimento concursal.

Serpa, 28 de janeiro de 2020
A Presidente do Júri
Isabel da Glória Costa Pataca

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E CONVOCADOS PARA A REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
(2.ª Tranche)

NOME DE CANDIDATO

Classificação obtida na
Prova de Conhecimentos

Flora José Marques de Almeida Xavier

15,30

Bárbara Maria Carrasco Carvalho Vidinhas

14,65

Maria do Carmo Costa Francisco da Silva

14,64

Sílvia da Conceição Azedo Sargento

14,64

Hélia Carreto do Carmo

14,61

Maria Guiomar Matado Ferreira

14,52

Mercedes dos Anjos Caetano Gonçalves

14,49

Fernanda Martins Nobre Madeira

13,96

Ana Margarida Pereira Parreira

13,94

Patrícia Alexandra Paraíba Palma

13,85

