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Anexo I 

Temáticas da prova de conhecimentos e legislação  

necessária à preparação da mesma: 

 

A) Temas Gerais: 

a) Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro — Regime jurídico das Instituições de Ensino Superior; 

b) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, (LTFP), na redação atual; 

c) Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na redação 

atual; 

d) Sistema Integrado de Gestão e Avaliação na Administração Pública, Lei n.º 66 -B/2007, de 

28 de dezembro; 

e) Estatutos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Despacho n.º 15674 -C/2013, 

publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 29 de novembro; 

f) Estatutos da Universidade de Lisboa, Despacho Normativo n.º 14/2019, de 24 de abril, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2019); 

 

B) Temas Específicos: 

a) Erasmus + Programme Guide, Versão 1 (2020), de 05 de novembro de 2019; 

b) Erasmus+ Student Charter; 

c) Erasmus+ International Credit mobility Handbook for Participating Organisations, version 

3.0, dezembro 2018; 

d) Despacho n.º 6154/2016, Diário da República, 2.ª série, de 09 de maio de 2016, Regulamento 

do Programa de Mobilidade ERASMUS+ da Universidade de Lisboa; 

e) Regulamento de Mobilidade ao abrigo de Programas de Intercâmbio da FDUL. 
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Anexo II 

 

 Ficha individual da avaliação curricular  

(candidato com vínculo de emprego público) 

 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
 

a) Habilitações Académicas (HA) 
12º Ano de escolaridade (18 valores)                                                                                                                                                           
Licenciatura (20 valores)                                                                                                              
Mestrado       (20 valores)                                                                                                              
Doutoramento   (20 valores)                                                                                                        

 
b) Formação Profissional (FP) 

 
a. FP = FPG + 3FPE = __________+ 3________ = _________ valores 

  4                          4 

 
c) Experiência Profissional (EP) 

 
a. EP = EPG + 3EPE = ________ + 3_______-_ = _________ valores 

      4                        4 
 

d) Avaliação do Desempenho (AD) 
 

a. AD1 =  
 

b. AD2 =  
 

c. AD =  (AD1 + AD2)  X 4 = ( _________+ ______) _X 4= __________ valores 
         2                 2 

 
e) Avaliação Curricular (AC) 

 
AC = HA  +  2FP  +  2EP + AD =         + 2X   ___  + 2X        +              = ___________ valores 

               6               6 

 
AC (AVALIAÇÃO CURRICULAR) =                     VALORES 
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Anexo III 

Ficha individual de avaliação de entrevista profissional de seleção  

 

Nome: ________________________________________________________________________________________ 

 
Sentido Crítico 4 valores 

(Insuficiente) 
8 valores 
(Reduzido) 

12 valores 
(Suficiente) 

16 valores 
(Bom) 

20 valores 
(Elevado) 

Total 

Compreensão das 
competências e 
exigências funcionais 
do cargo 

      

Visão crítica e 
estratégica acerca dos 
objetivos do cargo 

     

Capacidade em 
estabelecer 
metodologias de 
trabalho 

     

Forma como 
perspetiva o respetivo 
conteúdo funcional 

     

 
Motivação 4 valores 

(Insuficiente) 
8 valores 
(Reduzido) 

12 valores 
(Suficiente) 

16 valores 
(Bom) 

20 valores 
(Elevado) 

Total 

Grau de interesse 
acerca da função em 
geral e daquela a que 
concorre em 
particular 

      

Reação em cenários 
organizacionais mais 
exigentes, com vários 
edifícios 

     

Capacidade de 
entender e gerir 
emoções 

     

Necessidade de 
realização pessoal e 
profissional 

     

 
Expressão e 
fluência verbais 

4 valores 
(Insuficiente) 

8 valores 
(Reduzido) 

12 valores 
(Suficiente) 

16 valores 
(Bom) 

20 valores 
(Elevado) 

Total 

Fluência do discurso 
 

      

Consistência e 
coerência das 
respostas 

     

Capacidade de 
raciocínio rápido e 
vivo 

     

Capacidade de 
estabelecer empatia 
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Qualidade da 
experiência 
profissional  

4 valores 
(Insuficiente) 

8 valores 
(Reduzido) 

12 valores 
(Suficiente) 

16 valores 
(Bom) 

20 valores 
(Elevado) 

Total 

Capacidade de 
estabelecer relações 
inter e intra-
organizacionais 

      

Capacidade em 
adequar a experiência 
profissional ao lugar 
posto a concurso 

     

Identifica mais-valias 
da experiência 
anterior, face ao lugar 
a que se candidata 

     

Descreve 
metodologias e 
indicadores 
utilizados, no âmbito 
do lugar a que se 
candidata 

     

 
Valorização e 
atualização 
profissional  

4 valores 
(Insuficiente) 

8 valores 
(Reduzido) 

12 valores 
(Suficiente) 

16 valores 
(Bom) 

20 valores 
(Elevado) 

Total 

Preocupação com a 
valorização pessoal 

      

Preocupação com a 
valorização 
profissional 

     

Forma como 
perspetiva a 
atualização 
profissional 

     

Atenção pelo 
envolvimento pessoal 
na autopromoção 

     

 

 
 

A avaliação da Entrevista Profissional de Seleção (EPS) resulta da média aritmética simples das 

classificações obtidas em cada um dos fatores considerados na sua avaliação, de acordo com a 

aplicação da seguinte fórmula: ------------------------------------ 

 
EPS = I. + II. + III. + IV.+V. = ___________________________ = ______________ valores 

             5                                            5 
 
 

EPS (ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELEÇÃO) =             VALORES 

 


