Grelha da Avaliação da Discussão Curricular Procedimento concursal para recrutamento de
pessoal da carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a categoria de
TSDT Especialista de Terapia da Fala, CHBV
Fator A - Apresentação do curriculum
A1 – Apresentação e organização do curriculum
Pontuação

Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Definição

P

1º V 2º V

P

1º V 2º V

P

1º V 2º V

Apresentação curricular de forma criativa e de acordo com as
normas, acompanhada de excelente adequação da linguagem ao
conteúdo.
Apresentação curricular de acordo com as normas, acompanhada de
boa adequação da linguagem ao conteúdo.
Apresentação curricular com algumas deficiências, acompanhada de
razoável adequação da linguagem ao conteúdo.
Apresentação curricular com fraca adequação da linguagem ao
conteúdo.
Apresentação curricular muito fraca na adequação da linguagem ao
conteúdo.

A2 – Experiência técnico-científica
Pontuação

Definição

20 valores
18 valores
16 valores
14 valores
10 valores

Experiência profissional superior a 25 anos.
Experiência profissional superior a 20 anos e inferior a 25 anos.
Experiência profissional superior a 15 anos e inferior a 20 anos.
Experiência profissional superior a 10 anos e inferior a 15 anos.
Experiência profissional superior a 6 anos e inferior a 10 anos.

A3 – Atividades relevantes
Pontuação
20 valores
18 valores

Definição
Exercício das funções de coordenação.
Exercício das funções de subcoordenação. Publicação de trabalhos em
revistas científicas. Lecionação total de disciplina

16 valores

Atividade de investigador e/ou co-investigador.

14 valores

10 valores

Publicação de trabalhos em revistas científicas.
Monitor de estágio
Formador em cursos promovidos por instituições públicas ou
acreditadas
Apresentação, sob forma de comunicação oral, de trabalhos
científicos como 1º autor.
Apresentação, sob forma de poster, de trabalhos científicos.

8 valores

Sem nenhuma das atividades relevantes descritas.

12 valores

Fator B – Forma de apresentação
B1 – Suporte de comunicação
Pontuação
Definição
P
Elevado
Suporte utilizado de forma criativa e de acordo com as normas,
17 a 20 valores acompanhado de excelente adequação da imagem ao conteúdo e à
mensagem.
Suporte utilizado de forma criativa e de acordo com as normas,
Bom
14 a 16 valores acompanhado de boa adequação da imagem ao conteúdo e à mensagem.

1º V 2º V

Suporte utilizado de forma criativa e de acordo com as normas,
Suficiente
10 a 13 valores acompanhado de razoável adequação da imagem ao conteúdo e à
mensagem.
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0a4
valores

Suporte utilizado de forma criativa e de acordo com as normas,
acompanhado de fraca adequação da imagem ao conteúdo e à
mensagem.
Suporte utilizado de forma criativa e de acordo com as normas,
acompanhado de muito fraca adequação da imagem ao conteúdo e
à mensagem.

B2 – Coerência na apresentação
Pontuação

Definição

Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores

Apresentação muito bem estruturada, com elevada coerência dos
conteúdos e cronologia.
Apresentação bem estruturada, com boa coerência dos conteúdos
e cronologia.
Apresentação razoavelmente estruturada, com coerência dos
conteúdos e cronologia.
Apresentação mal estruturada, com défice de coerência dos
conteúdos e cronologia.

Insuficiente
0 a 4 valores

Apresentação muito mal estruturada, com incoerência os conteúdos e
cronologia.

P

1º V 2º V

P

1º V 2º V

B3 – Criatividade e controlo do tempo
Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores

Definição
Apresentação criativa e com duração máxima de 10 minutos.

Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Apresentação com duração entre 17 e 20 minutos.

Apresentação criativa e com duração entre 11 e 13 minutos.
Apresentação com duração entre 14 e 16 minutos.

Apresentação com duração superior a 20 minutos.

Fator C – Capacidade de comunicação e argumentação
C1 – Capacidade de argumentação
Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Definição
O candidato comunica e argumenta com muita facilidade
às questões formuladas.
O candidato comunica e argumenta com facilidade às
questões formuladas.
O candidato comunica e argumenta com relativa facilidade
às questões formuladas.
O candidato comunica e argumenta com dificuldade às
questões formuladas.
O candidato não argumenta às questões formuladas.

P

1º V

2º V

P

1º V

2º V

P

1º V

2º V

C2 – Rigor e clareza de discurso
Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Definição
O candidato usa de extrema clareza e rigor técnico nas respostas
às questões formuladas.
O candidato usa de clareza e rigor técnico nas respostas às
questões formuladas.
O candidato usa de pouca clareza e rigor técnico nas respostas
às questões formuladas.
O candidato não apresenta clareza nem rigor técnico nas
respostas às questões formuladas.
O candidato não responde às questões formuladas.

Fator D – Contributo para o desenvolvimento da equipa
Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Definição
Demonstra dar elevado contributo para o desenvolvimento
profissional da equipa.
Demonstra dar bom contributo para o desenvolvimento
profissional da equipa.
Demonstra dar razoável contributo para o
desenvolvimento profissional da equipa.
Demonstra dar diminuto contributo para o
desenvolvimento profissional da equipa.
Demonstra não contribuir para o desenvolvimento profissional
da equipa.

Fator E – Contributo para liderança
E1 – Contributo para a liderança e motivação

P

1º V 2º V

Definição
P
Demonstra dar elevado contributo para a valorização do resultado em
saúde dos cidadãos.
Demonstra dar bom contributo para a valorização do resultado em
saúde dos cidadãos.
Demonstra contribuir para a valorização do resultado em saúde dos
cidadãos.
Demonstra contribuir, de modo limitado, para a valorização do
resultado em saúde dos cidadãos.
Demonstra não contribuir para a valorização do resultado em saúde
dos cidadãos.

1º V 2º V

Definição
Demonstra dar elevado contributo para uma liderança eficaz que
conduza à motivação.
Demonstra dar bom contributo para uma liderança eficaz que
conduza à motivação.
Demonstra contribuir para uma liderança eficaz que conduza à
motivação.

Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores

Demonstra dar diminuto contributo para o desenvolvimento
profissional da equipa.
Demonstra não contribuir para o desenvolvimento profissional da
equipa.

Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

E2 - Contributo para a valorização do resultado em saúde
Pontuação
Elevado
17 a 20 valores
Bom
14 a 16 valores
Suficiente
10 a 13 valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

E3 - Contributo para a produtividade
Pontuação
Elevado
17 a 20
valores
Bom
14 a 16
valores
Suficiente
10 a 13
valores
Reduzido
5 a 9 valores
Insuficiente
0 a 4 valores

Definição
Demonstra dar elevado contributo para a melhoria da produtividade, na
sua área de competência.
Demonstra dar bom contributo para a melhoria da produtividade, na sua
área de competência.
Demonstra contribuir para a melhoria da produtividade, na sua área de
competência.
Demonstra contribuir, de modo limitado, para a melhoria produtividade,
na sua área de competência.
Demonstra não contribuir para a melhoria da produtividade, na sua área de
competência.

P

1º V 2º V

Grelha de pontuação final do Júri para cada candidato
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