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Aviso N.º 1D – 2018/2019 

 
Contratação de técnico especializado para o exercício de funções de formador no Curso Profissional de 
Técnico de Organização de Eventos, no ano letivo de 2018/2019, para suprimento de necessidades 
temporárias deste Agrupamento, de acordo com as informações constantes do Aviso N.º 1 - 2018/2019 e da 
Plataforma da DGAE. 
 

 
Notificação para a Entrevista de Avaliação de Competências 

 
A entrevista de avaliação de competências visa obter informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício das funções 
associadas ao Horário N.º 2.  
 
A entrevista de avaliação de competências tem a ponderação de 35%, considerando-se os seguintes 
subcritérios e respetivas ponderações:  
1) Planeamento e organização – 10%;  
2) Trabalho de equipa e cooperação – 10%;  
3) Comunicação – 5%;  
4) Conhecimento do perfil do público-alvo e capacidade de gestão dos comportamentos – 30%;  
 
Nos termos das informações supramencionadas, apresenta-se a lista, ordenada alfabeticamente, dos 
candidatos admitidos à Entrevista de Avaliação de Competências no âmbito do horário a concurso.  
 
Os candidatos deverão comparecer à hora indicada sendo entrevistados de acordo com a ordem de 
chegada. A falta à entrevista implica a exclusão do concurso.  
 
O candidato deverá fazer-se acompanhar de todos os documentos fundamentais para comprovar os 
elementos a avaliar na entrevista assim como comprovativos da sua experiência profissional na área.  
 
As entrevistas de avaliação de competências serão realizadas por um Júri constituído pela adjunta do diretor 
Ana Lourenço, que preside, pela docente Vera Vicente e pela psicóloga Fátima Leal. 
 
 

Curso Profissional “Técnico de Organização de Eventos” – Nível 4 do QNQ 

 

 

Horário H 2 - Módulos de “Gestão e Produção de Eventos” (11.º ano) e “Criatividade e Tecnologias ” 

(11.º ano) 

 

N.º do(a) 
Candidato(a) 

Nome do(a) Candidato (a) Calendário 

8257957461 Luís António de Bragança Serrão  
21/09/2018 

15.00 
 

9512570874 Susana Maria Ribeiro Teixeira 

 
 
Santarém, em 18 de setembro de 2018 
 
A Presidente do Júri, 
 
Ana Lourenço 

 
 

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 


