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Técnico Especializado na área da Fisioterapia
Lista final ordenada
Pontuações na entrevista de avaliação de competências
(ponderação de 35%) (**)

Nº Candidato

Nome

Nº de Anos de
Experiência
Profissional
declarados na
candidatura

Pontuação do nº de
anos de experiência
profissional na área
(ponderação de 35%)
(*)

Experiência e
Experiência e
competências
competências
profissionais como profissionais/laborais
formador na área da
na área da
Fisioterapia (10%)
Fisioterapia (10%)

Pontuações na avaliação do portefólio
(ponderação de 30%) (**)

Avaliação da capacidade técnica e didática
demonstrada com a apresentação de duas
propostas de atividades a desenvolver:
(15%)
Com os alunos na
sala de aula (7,5%)

Pelos alunos fora da
sala de aula (7,5%)

Apreciação das
habilitações
académicas e
ações/cursos de
formação
complementar
concluídos (10%)

Apreciação das
experiências
profissionais
realizadas como
trabalhador
dependente e/ou
independente (5%)

Apreciação das
evidências de
trabalhos/ projetos
realizados que
demonstram as
competências
técnicas detidas
(15%)

Resultado/Classificação final

4530524167

Sandra Cristina Calado de Castro e Freitas

20

20

16

18

16

16

16

18

15

17,55

4633918591

Ana Abreu Leite de Oliveira

17

17

15

16

16

16

18

16

18

16,75

6419468965

Ana Cláudia Tavares Pereira Plácido da Silva Costa

11

11

18

17

18

18

16

17

17

7275076357

Ana Isabel RIbeiro Pereira

6

---

---

---

---

---

---

---

---

Excluído(a) por ter faltado à entrevista

7979468899

Raquel Susana Ferreira Azevedo

7

---

---

---

---

---

---

---

---

Excluído(a) por ter faltado à entrevista

4648964802

Natália Cristina Martins Lopes

5

1106784294

raquel susana fernandes lanção

5

2607840236

Ana Rita Machado Rodrigues

4

2373107163

Cláudia Michel Pereira

4

8352430939

Isabel Maria Dantas Pereira

3

15,05

Candidatos sem graduação final por não terem sido incluídos na(s) tranche(s) convocadas para a 2ª fase do processo de seleção (aplicação faseada dos critérios de seleção conforme anunciado no aviso de abertura da oferta). Se a necessidade não vier a ser
suprida pelos candidatos graduados, o processo de seleção prosseguirá com a convocação de novas tranches, pela ordem decrescente do nº de anos de experiêncial profissional na área declarados na candidatura.

(*) - O nº de anos de experiência profissional na área declarados foi proporcionalmente convertido para uma escala de pontuação de 0 a 20, sendo o valor do candidato mais experiente considerado equivalente a 20,0 e os restantes convertidos pela mesma proporção, com arredondamento às décimas.
(**) - As pontuações na entrevista de avaliação de competências e na avaliação do portefólio foram atribuídas numa escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às décimas.
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