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Anexo 3

ENTREVTSTA pROFtSStONAT DE SErEçAO

l. A entrevisto profissionol de seleçÕo destino-se o ovolior, numo reloçÕo interpessool e
de formo objetivo e sistemótico, os optidÕes profissionois e pessoois dos condidotos.

2. A entrevisto estó plonificodo de ocordo com os objelivos pretendidos, os quois

permitem recolher focÌos relotivos oo condidoto, tois como o quolificoçõo, o
experiêncio profissionol e os corocterísticos pessoois ligodos o motivoçõo. interesse e

envolvimento no processo, moturidode, copocidode de relocionomento e

compreensõo, e que deverõo constor do respetivo oto de clossificoçõo.

3. Os fotores de oprecioçÕo e ponderoçÕo do entrevisto profissionol de seleçõo sÕo

cinco referidos no ponto 4. deste onexo. sendo codo porômetro clossifÍcodo de 0 o 20

volores de ocordo com o seguinte tobelo de correspondêncios:

- Fovoróvel preferenciolmente: l7 o20 volores;

- Bostonte fovoróvel: l3 o I ó volores;

- Fovoróvel: 09 o l2 volores;

- Com reseryos: 05 o 0B volores;

- NÕo fovorúvel:00 o 04 volores.

4. Com os fotores de oprecioçõo e ponderoçõo pretende-se ovolior, em reloçÕo o
codo condidoto. o seguinte:

o. O domínio de Ìemos ligodos o oreo funcionol, seus conceitos e óreos de
oplicoçÕo, interesse pelo otuolizoçõo profissionol e pelo ocomponhomento de
inovoções e novos desenvolvimentos ligodos o oreo de otividode;

b. A obordogem e onólise de problemos, curiosidode intelectuol;

c. A odoçÕo de um popel otivo. outonomio, copocidode poro tomor decisões e

ogir de formo independente e inovodoro;

d. A direçÕo e sentido vococionol poro o corgo;

e. A copocidode de ofirmoçõo e ossertividode, o copocidode concilíodoro e

firmezo de decisões;

5. A clossificoçõo finol do entrevÌsto profissionol de seleçÕo corresponderó ò médio
oritmético simples dos resultodos obtidos em codo um dos porômetros de ponderoçÕo.
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