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Nome: _______________________________________________________ 
 
Habilitação ____________________________________________________ 

 

1. Guião de análise do Portefólio (30%) 
 

Critério  Pontos 

Qualidade das 
atividades 

apresentadas no 
âmbito da 
atividade 

profissional 

A. Portefolio como Curriculo Vitae - 0 
B. Atividades pouco representativas da área profissional-1  
C. Atividades representativas mas poucas (1 ou 2) da área 

profissional – 2 
D. Atividades representativas da área – 3 
E. Atividades relevantes na área profissional - 4  
F. Atividades relevantes e com referência positiva externa -5 5 

 

Qualidade das 
atividades 

apresentadas no 
âmbito da 

formação em 
CEFs e Cursos 

profissionais 

1. Portefolio como Curriculo Vitae  - 0 
1. Poucas atividades e sem alunos CEF - 1 
2. Atividades com alunos mas pouco relevantes – 2 
3. Atividades com alunos CEF  – 3 
4. Atividades com alunos CEF com reflexão - 4 
5. Atividades com alunos CEF com reflexão e com impacto 

na melhoria dos resultados - 5 

 

 

 

2. Análise de experiência profissional 

Nº de anos de experiência profissional na área a que se candidata: ______________ 

0 anos= 0; Até 1 ano =1; 1 a 2 anos = 2; 3 a 5 anos = 3; 6 a 9 anos = 4; 10 ou 

mais = 5  

Solicitar comprovativos escritos do tempo de serviço e anexar 

 

 

 

 



 

 

3. Guião de entrevista – 35% 
 

 

Critério Questionário  Pontos 

Competências 
técnicas na 

área 
profissional 

(20%) 

Descreve percurso 
profissional e 
competências 
adquiridas   
 
Explica como 
podem ser 
desenvolvidas nos 
alunos 

1. Sem competências – 0 
2. Indica competências genéricas – 1 
3. Mostra algumas competências técnicas mas não 

adequadas aos alunos - 2 
4. Conhece competências técnicas necessárias - 3 
5. Conhece competências técnicas e formas de as 

desenvolver nos alunos - 4 
6. Elevado conhecimento de competências técnicas e 

formas de as desenvolver nos alunos - 5 

 

Competências 
no 

relacionamento 
interpessoal 

(10%) 

Descreve 
competências de 
relacionamento 
interpessoal a 
desenvolver  na 
- motivação alunos 
- prevenção 
conflitos 
- promoção atitudes 
positivas 

a) Demonstra desconhecimento – 0 
b) Indica algumas competências genéricas ou fora do 
contexto 2 
c) Mostra conhecer competências necessárias a 
desenvolver – 3 
d) Conhece competências necessárias e formas de as 
promover – 4 
e) Conhece competências necessárias, formas de as 
promover e com resultados práticos - 5   

 

Competências 
de 

comunicação 
(5%) 

 

Utilizar as 
respostas às 
questões anteriores 
ou outras para 
avaliar a 
competência 
comunicativa  

a) Comunicação pouco inteligível e incoerente  – 1 
b) Comunicação com algumas falhas: 2  
c) Comunica com fluência e dicção - 3 
d) Comunica com fluência e dicção. Prende o 
interlocutor -  4 
e) Comunica com fluência e dicção. Prende o 
interlocutor. Poder de influência e persuasão 5 

 

 

Classificação final _____  Entrevista ______  Portefólio  ______ Exp. Profissional ____ 

            

Amadora, ____ de _____________  de 2017  

O júri: 


