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 Procedimento Concursal comum para 1 Assistente Operacional 

Prova de Conhecimentos 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

COTAÇÕES 

Grupo I - DIREITOS E DEVERES  

 

1 - a)………………………………………………….……………………..1 ponto 

2 - a)...……………………………………………………………………… 1 ponto 

3 - b)……………………………………………………….………………..1 ponto 

 

Grupo II – FÉRIAS E FALTAS  

 

4 - a) .………………………………………………………………………1 ponto 

5 - a)………………………………………………………….…………..…1 ponto 

6 - a)……………………………………………………………………….. 1 ponto 

7 - a).………………………………………………………………………..1  ponto 

 

Grupo III – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

 

8 - a)………………………………………………………………………….1 ponto 

 

Grupo IV – REMUNERAÇÕES E DESCONTOS  

 

9 - c).…………………………………………………………………….…...1 ponto 

10 -c)……………………………………………………………………….… 1 ponto 

11- b)………………………………………………………………………… 1 ponto     

 

 

 

12 - b)……………………………………………………………..…………. 1 ponto     

13 - b).…………………………………….…………………………………. 1 ponto  

GRUPO V - REGULAMENTO INTERNO 
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14 - a)….……………………………….……………………....……………...1 pontos      

15 – b)…………………………………………………………………………1 ponto        

GRUPO VI –  PROJETO EDUCATIVO 

  

16 -  a) ; c) ; d); e) ; f) ………………………………………………………….1 ponto 

17- a); b); d); e); g); i) …………………………………………………………1 ponto  

18.    

Cotação 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Descritor Descritor Descritor 

Redige um texto que desrespeita 
quase  totalmente o tópico dado.  
Produz um discurso inconsistente,  
 com argumentos  ambíguos e 
confusos, contrariando por vezes, o 
propósito de  missão  do 
agrupamento na prestação de um 
serviço de educação público de 
qualidade. 
 

Redige um texto que respeita 
globalmente o tópico dado. 
Apresenta argumentos ambíguos  
e pouco claros,   não apreciando o 
propósito de  missão  do 
agrupamento na prestação de um 
serviço de educação público de 
qualidade. 

 

 

Redige um texto  formalmente 
correto que desenvolve plenamente  
o tópico dado.  
Integra informação pertinente,   
apresentando claramente,  pelo 
menos dois argumentos que vão ao 
encontro  do propósito de  missão  
do agrupamento na prestação de um 
serviço de educação público de 
qualidade. 

  
 
 Nota: a) A incorreção ortográfica até 3( três) erros, determina a perda de zero vírgula vinte e cinco (0,25) pontos 
            b) a Incorreção na construção frásica determina a perda de zero vírgula vinte e cinco  (0,25) pontos 
 

 

Total ………………………………………………………………… 20 pontos  

A PRESIDENTE DO JÚRI 

Maria João Pereira Monteiro____________________________________________________ 
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António José Martins Afonso______________________________________________________ 

  

António João Correia ____________________________________________________________ 

 


