
 

 

 

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique 

CONVOCATÓRIA PARA ENTREVISTA  

Escola sede: Escola Secundária Infante D. Henrique,Largo Alexandre Sá Pinto, 4050-027Porto 

Tel. 226052860Fax 226052869, E-mail: direcao@infante.pt 

 

   CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – 2019/2020             HORÁRIO 38/2019 

Terapeuta Ocupacional  

 

     Serve o presente documento como convocatória para Entrevista do Horário 38. 

Candidatos/as Notas Horário Entrevista 

9810432240 Diana Duarte Rincon Aguiar Vieira 1 38 
11h30 

22 de outubro 
terça-feira 9350592711 Maria de Fátima Marques Sá 1 38 

6244407474 Carla Alexandra Correia de Oliveira 2 38 

Excluídos/as 
4588995200 Mariana Assunção 2 38 

4552867474 Paula Cristina Veloso Oliveira Azevedo 2 38 

4507760526 Vânia Sofia Moreira  2 38 

 

Notas Importantes:  

(1) Os/As candidatos/as terão de fazer prova da condição de admissão – Licenciatura em Terapia Ocupacional, conforme 

aviso de abertura – nos serviços administrativos na Escola Básica Gomes Teixeira, 15 minutos antes da hora marcada para a 

entrevista, sob pena de exclusão; para a entrevista deverão apresentar os comprovativos das informações que constam no 

portefólio.  

(2) Candidatos/as excluídos/as por não envio de portefólio durante o período de candidatura; 

(3) Candidatos/as excluídos/as por não cumprimento do requisito de admissão (licenciatura em Terapia Ocupacional); 

(4) O número de anos de experiência profissional na área considerado nesta ordenação é o introduzido no ato da 

candidatura na aplicação informática da DGAE e carece de comprovação; não serão contabilizados os períodos sobrepostos 

de exercício profissional titulados por mais do que um contrato, nem o exercício não remunerado, por exemplo, em regime 

de voluntariado ou estágio curricular; 

(5) As entrevistas decorrem na Escola Básica 2/3 Gomes Teixeira, Porto; não são passíveis de adiamento e a não realização 

constitui motivo de exclusão. 



 

 

 

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique 

CONVOCATÓRIA PARA ENTREVISTA  

Escola sede: Escola Secundária Infante D. Henrique,Largo Alexandre Sá Pinto, 4050-027Porto 

Tel. 226052860Fax 226052869, E-mail: direcao@infante.pt 

 

 

CRITÉRIOS, SUBCRITÉRIOS E SUA PARAMETRIZAÇÃO 

PARÂMETROS         
 

PORTEFÓLIO (30%)        
Formação Especializada ou Complementar (15%)      
10 Formação na área do Autismo    
5 Formação em outras áreas de Educação Especial      
0  Sem formação especializada/complementar na área da Educação Especial    
Projetos desenvolvidos (15%)        
10 Projetos desenvolvidos na área do Autismo 
5 Projetos desenvolvidos em outras áreas da Educação Especial    
0   Sem projetos desenvolvidos na área de Educação Especial    
 
ENTREVISTA (35%)        
Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal (10%)     
5 Comunicação clara e objetiva; relacionamento e atitude adequados à situação   
3 Comunicação nem sempre clara e objetiva; relacionamento e atitude adequados à situação  
2 Comunicação nem sempre clara e objetiva; relacionamento e atitude nem sempre adequados à situação 
0   Comunicação e relacionamento interpessoal pouco adequados à situação   
Criatividade e Inovação (10%)        
5 Demonstra muita criatividade e inovação      
3 Demonstra criatividade e inovação mas é essencialmente convencional   
2 Demonstra pouca criatividade e inovação      
0   Atitude convencional e conservadora perante a profissão    
Sentido crítico e capacidade de resposta a situações emergentes (8%)    
4 Ótima capacidade de análise crítica de pessoas e situações; boa gestão de stress e de situações novas 
3 Com capacidade de análise crítica de pessoas e situações; boa gestão de stress e de novas situações  
1 Razoável capacidade de análise crítica de pessoas e situações e de gestão de novas situações  
0   Fraco sentido crítico e de reação a situações novas     
Motivação e disponibilidade (7%)       
4 Manifesta grande motivação e disponibilidade para a função    
2 Manifesta razoável motivação e grande disponibilidade para a função   
1 Manifesta motivação e disponibilidade razoáveis para a função    
0   Manifesta pouca motivação e fraca disponibilidade para a função    
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA (35%)      
25 N.º de anos de experiência profissional em contexto de Unidade de Ensino Estruturado para alunos com Perturbação do 
Espectro do Autismo  
10 N.º de anos de experiência profissional em contexto escolar 

 

Porto e Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 18 de outubro de 2019 

A Diretora 

Edite Batista 


