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Concurso para provimento do lugar de Diretor 

  
Métodos a utilizar na avaliação das candidaturas 

   
Análise do Curriculum Vitae 

Objetivo Apreciar a sua relevância para o exercício das funções de diretor e do seu mérito. 

Parâmetros de 
análise 

Formação 

Grau académico. 

Formação específica. 

Formação complementar. 

Experiência 
profissional 

Tempo de serviço.  

Funções e cargos desempenhados. 

Atividades de projeto, de organização ou de desenvolvimento em 
que colaborou. 

 
 
 
 
 
 

Análise do Projeto de Intervenção 

Objetivo Apreciar a respetiva relevância e a coerência entre os problemas diagnosticados e 
as estratégias de intervenção propostas. 

Parâmetros de 
análise 

Forma 

Estrutura — Organização dos conteúdos. 

Expressão escrita – Correção linguística. 

Clareza na abordagem dos assuntos tratados. 

Objetividade – elementos essenciais/elementos supérfluos. 

Conteúdo 

Identificação de problemas. 

Definição de metas e de grandes linhas de orientação da ação. 

Definição de estratégias de intervenção. 
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Resultado da entrevista individual 

Objetivo Apreciar as motivações da candidatura e as capacidades do candidato em função 
do perfil e das exigências do cargo a que se candidata. 

Parâmetros de 
análise 

Capacidade de expressão e comunicação, nomeadamente na 
clarificação/desenvolvimento do projeto de intervenção apresentado. 

Assertividade na defesa das ideias, soluções e estratégias apresentadas. 

Conhecimento das funções e tarefas inerentes ao cargo a exercer. 

Motivação para o exercício do cargo. 

Capacidade de liderança. 

 

Documento aprovado em reunião de Conselho Geral, em 11 de junho de 2019. 

A Presidente do Conselho Geral, Maria Elisabete Capela Rodrigues 

 

 

 


