
   

 
 

Escola Secundária de São Lourenço - Portalegre 
  

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois (2) 

postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional. 

(Aviso de abertura n.º 3435/2021, de 25 de fevereiro de 2021) 

ANEXO 1 

Perfil de Competências Geral e Metodologia da Avaliação Psicológica 

 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA FUNÇÃO  

1.1 Carreira/Categoria: Assistente Operacional  

1.2 Área de atividade: Ação Educativa  

1.3 Atividades principais: 

a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e 

controlar as entradas e saídas da escola;  

b) Prestar informações, utilizar equipamentos de comunicação, incluindo estabelecer ligações 

telefónicas, receber e transmitir mensagens; 

c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como 

do material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo 

educativo;  

d) Exercer atividades de apoio aos serviços de ação social escolar, laboratórios, refeitório, bar e 

bibliotecas escolares, de modo a permitir o seu normal funcionamento; 

e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a sua 

manutenção e gestão de stocks necessários ao seu funcionamento; 

f) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e jovens com vista a assegurar 

um bom ambiente educativo; 

g) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola; 

h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, 

acompanhar a criança ou o aluno à unidade de prestação de cuidados de saúde; 

i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento 

dos serviços. 



   

 
 

2. PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

2.1 Aptidões  

Raciocínio Numérico 

Raciocínio Abstrato 

Raciocínio Verbal 

Atenção 

2.2 Características de personalidade  

Responsabilidade  

Estabilidade Emocional 

Adaptabilidade 

Sociabilidade 

2.3. Competências 

Responsabilidade e Compromisso com o Serviço - Capacidade para reconhecer o contributo 

da sua atividade para o funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e 

atividades de forma diligente e responsável. 

Realização e Orientação para Resultados - Capacidade para concretizar com eficácia e 

eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são solicitadas. 

Relacionamento Interpessoal - Capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com 

diferentes características, tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as 

dificuldades e eventuais conflitos de forma ajustada. 

Tolerância à Pressão e Contrariedades - Capacidade para lidar com situações de pressão e 

com as contrariedades de forma adequada e profissional. 

Orientação para a Segurança - Capacidade para compreender e integrar na sua atividade 

profissional as normas de segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do ambiente, 

prevenindo riscos e acidentes profissionais e/ou ambientais. 

 



   

 
3. METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, aptidões, características de personalidade e/ou 

competências comportamentais dos candidatos, tendo como referência o perfil de 

competências definidos no ponto 2. O método de avaliação psicológica realiza-se em duas 

fases de aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, tendo cada fase caráter 

eliminatório:   

- 1.ª Fase – Bateria de Testes Psicométricos, com vista à avaliação de aptidões dos candidatos, 

sendo valorada com as menções Apto e Não Apto. 

- 2.ª Fase – Bateria de Testes Psicométricos e/ou Entrevista, com vista à avaliação das 

características de personalidade e/ou competências dos candidatos. Na última fase do 

método, para os candidatos que o tenham completado, os resultados obtidos serão valorados 

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

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

À medida que cada fase é concluída, as psicólogas responsáveis pela aplicação do método 

informam o júri dos resultados obtidos pelos candidatos. No final do processo será entregue 

ao Júri, de modo a ser integrado em ata, um relatório global da avaliação psicológica efetuada 

onde constam as Fichas Individuais dos candidatos com a indicação das aptidões e 

competências avaliadas, o nível atingido em cada uma delas e a classificação final obtida.   

 

 

 


