ESCOLASECUNDÁRIAALVESMARTINS

Desde 1849 ao Serviço do Ensino Público em Viseu

----------------------------------------------------Adenda à ata número um-----------------------------------------Reunião do Júri do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um)
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo a tempo completo, para o suprimento de necessidades temporárias de
pessoal técnico especializado para intérprete de língua gestual portuguesa ----------------------------------------- Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, na sala
de reuniões, reuniu o júri do procedimento concursal, estando presentes Cristina Maria Nunes
Fonseca, na qualidade de presidente, Cláudio Roberto Ferreira da Fonseca e Ana Luísa Cortés
Tavares, na qualidade de vogais. A intérprete de Língua Portuguesa Vânia Sofia Araújo Campanhã
integra o respetivo júri na qualidade de intérprete do professor de Língua Gestual Portuguesa,
Cláudio Roberto Ferreira da Fonseca. --------------------------------------------------------------------------------------------- A presente reunião teve por objetivo: ------------------------------------------------------------1. A retificação da data de realização da reunião; -------------------------------------------2. A retificação/alteração do conteúdo do ponto 12.2 – Motivos de exclusão, do
Aviso n.º 2 – 2021/2022. -----------------------------------------------------------------------3. B - Entrevista de avaliação de competências (EAC) ------------------------------------------------------- Assim, no que concerne ao ponto 1 desta reunião, por erro no registo da data, onde
se lê “Aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte” deve ler-se “Aos trinta dias do
mês de agosto de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao ponto 2 da reunião, ao verificar-se a desconformidade dos pontos
referenciados, decidiu-se alterar o conteúdo deste ponto (Motivos de exclusão) da seguinte
forma: onde se lê “não cumprimento dos pontos 7.1, 7.2 e 7.3 do presente Aviso e a não
comparência à entrevista” deve ler-se “não cumprimento dos pontos 6.1, 6.2 e 6.3 do presente
Aviso e a não comparência à entrevista”. ----------------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao ponto três, o primeiro parágrafo relacionado com “B - Entrevista de
avaliação de competências (EAC)” é substituído na sua totalidade pelo seguinte: ------------------------------------- A entrevista de avaliação de competências (EAC) visa avaliar, numa relação
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as
competências essenciais para o exercício da função, sendo avaliada segundo níveis classificativos
de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente,
as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para o efeito, a valoração da entrevista de avaliação
de competências (EAC) será concretizada através da soma das classificações dos elementos a
avaliar nos subcritérios abaixo e a sua correspondência no quadro seguinte:----------------------------
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Pontuação da entrevista de
avaliação de competências
Até

5,4

De

5,5

a

De

9,5

De
De

Classificação Final
Insuficiente

4 valores

9,4

Reduzido

8 valores

a

13,4

Suficiente

12 valores

13,5

a

17,4

Bom

16 valores

17,5

a

20

Elevado

20 valores

---------------- Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos participantes. ------------------------------------ Presidente do júri _____________________________________________________
---------------- Vogal _______________________________________________________________
---------------- Vogal _______________________________________________________________
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