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Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Algarve 
 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 
São Brás de Alportel 

 
 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de 

trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a 

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. 

 

Avaliação Psicológica  
 

Fase 1: Prova de Características de Personalidade 
 

Local: Sala 20, Escola Secundária José Belchior Viegas 

Data: 22/01/2020, às 14:30h  

Os candidatos devem comparecer às 14:15h 

 
 

INFORMAÇÃO – PROVA 
 

Categoria Assistente operacional 
 

ÂMBITO 

A prova de avaliação das características da personalidade assume a forma escrita. É efetuada em 

suporte papel fornecido pela escola. 

Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer-se acompanhar do documento de Identificação 

(Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão) 

É proibido o uso de telemóvel no decorrer da prova. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Objetivos: avaliação de aspetos da personalidade mais significativos do dia-a-dia dos indivíduos. 

 Para responder ao inventário serão lidas as instruções durante a prova.  

 Não são necessárias folhas de rascunho. 

 Qualquer resposta alterada, deverá estar completamente escurecida ou riscada, selecionando, 

posteriormente a nova resposta. 

 



2 Informação - Prova de Avaliação Psicológica 1ª fase 
 

MATERIAL 

Os candidatos apenas podem usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta 

indelével, azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. Em caso de engano deverá riscar. 

 

DURAÇÃO 

A prova é de aplicação coletiva, sem tempo limite definido (previsão de 25 minutos, 

aproximadamente). 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Nos termos do ponto 13.4 do aviso de abertura de procedimento, esta prova (1.ª fase do método) é 

valorada através das menções classificativas de Apto e Não Apto. 

A classificação final do método de seleção “Avaliação Psicológica” realiza-se através da conjunção 

das duas fases e expressa-se através das menções qualitativas de Elevado, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente, a que correspondem as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. 

 

O não cumprimento de quaisquer das normas acima referidas ou, em caso de omissões ou 

incorreções de preenchimento que excedam dois conjuntos, implica a anulação da prova, ficando 

o(a) candidato(a) excluído(a) do segundo momento da avaliação psicológica e, consequentemente, 

do concurso. 

 

São Brás de Alportel, 14 de janeiro de 2020. 

 

O Júri do Procedimento 

 

 

 


