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Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

de Marco de Canaveses  

AVISO Nº 20 
Procedimento concursal comum de recrutamento para nove postos de trabalho em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de 

assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de 

reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades 

transitórias. 

Convocatória para Entrevista de Avaliação de Competências 

Tendo os candidatos na lista sido admitidos ao referido procedimento concursal, 

convocam-se todos os abrangidos pelos pontos 12.2 e 12.6 para a Entrevista de 

Avaliação de Competências que terá lugar que terá lugar no dia 31 janeiro do 

corrente ano, segunda-feira, na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Marco de Canaveses (EPAMAC) no horário em baixo indicado.  

 

Horário de Realização de Entrevista de Avaliação de Competências 

Número do 
SIGHRE 

Data Hora Local 

5181800092 31/01/2022 9,00H Biblioteca 

2150417979 31/01/2022 9,30H Biblioteca 

3241109690 31/01/2022 10,00H Biblioteca 

9597786974 31/01/2022 10,30H Biblioteca 

2091465437 31/01/2022 11,00H Biblioteca 

9748585484 31/01/2022 11,30H Biblioteca 

6929144290 31/01/2022 12,00H Biblioteca 

2460891083 31/01/2022 14.00H Biblioteca 

2456067185 31/01/2022 14,30H Biblioteca 

7377487593 31/01/2022 15,00H Biblioteca 

5815728950 31/01/2022 15,30H Biblioteca 

5492989235 31/01/2022 16,00H Biblioteca 

3331237744 31/01/2022 16,30H Biblioteca 

9679374106 31/01/2022 17,00H Biblioteca 

8823615283 31/01/2022 17,30H Biblioteca 

2840291754 31/01/2022 18,00H Biblioteca 

2705196676 31/01/2022 18,30H Biblioteca 
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A Entrevista de Avaliação de Competências terá uma duração máxima de 30 minutos. 

No decorrer da entrevista poderá ser exigida a apresentação de comprovativos de 

factos referidos no curriculum vitae, que possam relevar para a apreciação do seu 

mérito e que se encontrem deficientemente comprovados. 

Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, numa relação interpessoal, 

informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as 

competências essenciais para o exercício da função na escola tendo em conta as suas 

caraterísticas.  

Os candidatos deverão ser portadores do seu documento de identificação (CC ou BI 

ou outro documento de identificação válido, com fotografia) sob pena de não poderem 

realizar a entrevista. com o mínimo de 10 minutos de antecedência a fim de serem 

encaminhados para a sala onde realizarão a entrevista.  

Mantendo como prioridade o combate à pandemia, na realização das provas serão 

implementadas as orientações gerais emanadas pela DGS e pela DGEstE, 

nomeadamente em matéria de higienização e distanciamento físico, sendo de salientar 

que é obrigatório o uso de máscara durante a entrevista. 

 

 

 

Rosém, 21 de janeiro de 2022 

        O Presidente do Júri 

 

                                     
                                       

 António José Correia 

 

 


