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Atan.º3 

Recrutamento de Técnicos Superiores 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos 22. OAd. 2 4 . 

  

CENTRO 
HOSPITALAR Prova de Entrevista e agendamento de entrevistas  - tonselho de Administração 
LEIRIA .. Je Carvalho Cu 

i 4 «idente +     

  

  

andra Borges 

Executiva 

Ao dia um do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, e tendo presente adeliberação do 

Conselho de Administração de 2022.03.30, através da qual se procedeu ao dlesetvo nie OE, AS 

processo de recrutamento para Técnicos Superiores para o Serviço de Gestãorde 

Humanos, reuniu o júri constituído por Dr. Jael Leal Antunes, diretor do Serviço. de Gestãode 

Recursos Humanos do Centro Hospitalar de Leiria, Dra. Patricia Coelho, jurista do Gabinete 

Jurídico e Bruna Sousa, Representante da Factor H, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Prova de Entrevista: 

O Júri procedeu à prova de entrevista. 

2. Classificação de Prova de Entrevista: 

O júri procedeu à classificação dos 5 candidatos finais, que constam das folhas de avaliação 

anexas, e que abaixam se ordenam por ordem descendente: 

  

    

  

  

  

    

* Candidato Classificação Final 

Paula Rama o E 19,53 o 

Marta Ascenso o 17,35 ee 

LúciaMarto o 16,61 o 

Sofia Marto , 15,47 

| Maria Leonor Costa lo 14,29 o 
  

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se lavrou a presente ata 

que vai ser assinada por todos os elementos do Júri. 

  

Patrícia Coelho 

E Sousa 

Ô nana SERA anos raa 1



  

a 
CENTRO 
HOSPITALAR 
LEIRIA 

SERVIÇO A RECRUTAR: 
FUNGAO/CATEGORIA: 
NOME CANDIDATO 
CLASSIFICAÇÃO: 

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção 

Gestão de Recursos Humanos 

Técnico Superior de Recursos Humanos 
Paula Rama 
Elevado: 19,53 

Classificação: INSUF: 4 Valores | REDUZIDO: 8 Valores |SUF: 12 Valores | BOM: 16 Valores | ELEVADO: 20 Valores 

Valores Médios/Flnais: Insuf: 0-4 | RED: 5-8 | SUF: 9-12 | BOM: 13-16 | ELEV: 17-20 

  

Fatores de Apreciação Deliberação 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

c Io as E Vogal Cons. Diretor a tor Valores Valores 
Fator aracterização do Fator pra Serviço ‘onsulto: médios Finais 

Planeia para executar - Programa ações e define prioridades para 

Planeamento e executar o seu trabalho. Identifica fatores críticos. Ajusta o planeado 

x o" : E 20 19 20 20 30 
Organização sempre que necessário. Conhece o impacto da sua atuação no 

alcance dos objetivos e utiliza corretamente os meios. (1,5) 

. = Determinado e empenhado - Atitude perseverante e determinada no 
ri ra És 

Orientação ma alcance daquilo a que se propõe. Desenvolve estratégias adequadas! 20 20 19 20 30 

Resultados para atingir os resultados. (1,5) 
Analisa, identifica e atua - Analisa e identifica o foco dos problemas) 

. . com precisão e rapidez. Divide os problemas em etapas lógicas, 

Análise e oe de avaliando cuidadosamente os riscos. Propde solugdes apropriadas} 19 20 20 20 30 

Problemas 
tendo em perspetiva os objetivos comuns. Demonstra eficácia na 

resolução dos problemas. (1,5) 

Adapta-se à mudança - Manifesta interesse face a novas situações. 

Atitude face à 
titude face Adapta com facilidade o seu comportamento à mudança. Encara a 19 19 20 19 10 
Mudança 

mudança como oportunidade de desenvolvimento. (0,5) 

Orientado para a qualidade do trabalho - Mantém bons padrões de 

Orientação para a - |qualidade, cumprindo procedimentos e prazos. Preocupação com a 19 19 19 19 29 

Qualidade concretização do objetivo final, corrigindo atempadamente possíveis 

erros. (1,5) 

E enérgico - Energia, espontaneidade e vivacidade na forma como 

Persuasão, . a e 
a / interage com os estímulos do meio. Gosto por atividades 19 19 19 19 10 

Ascendência 
diversificadas. Bom ritmo na concretização de tarefas. (0,5) 

Actua criando impacto na função - Adapta formas inovadoras e! 
Dinamismo/ eficientes para a realização its seu traba Introduz ammocas e 

we propõe sugestões de actuação no âmbito da sua função e 20 20 20 20 10 

Proatividade responsabilidades. Toma iniciativas para obter resultados com 
eficiência e eficácia. (0,5) 

Gestão do Identifica e recolhe a informação necessária para a obtenção dos 

. conhecimentos requeridos para o desempenho eficaz da sua função. 20 20 20 20 30 
Conhecimento (1,5) 

Informa com clareza. Apresenta a informação de forma clara e 

c . = concisa. Toma em atenção os outros e responde eficazmente. 

omunicação Transmite informação relevante, assegurando-se que os outros o 19 19 19 19 19 

compreendem. (1,0) 

Agradabilidade no trato. Delicadeza e Simpatia. Facilidade com que 

Relacionamento enceta e desenvolve relações interpessoais ao nível dual e grupal. 20 
Interpessoal Leveza na forma de estar, ausência de tensão nas relações duais e 19 20 20 20 

grupais. (1,0) 

Motivado para o desenvolvimento pessoal - Capacidade de definir] 

Motivação Pessoal, 
pe bicã / metas. Manifesto empenho no seu trabalho com vista a alcançar os] 20 20 20 20 10 

mbição 
objectivos. Denota ambição profissional e espírito positivo. (0,5) 

Aplica, de forma, adequada a sua experiência profissional no 

Experiência na Função 19 19 19 19 10 
desempenho das tarefas inerentes ao perfil funcional em análise. (0,5) 

Classificação Final (Quant. 19,53 

Classificação Final (Qual: ELEVADO 

Resumo dos Assuntos Abordados: 

  

    

      
Nota: Os valores atribuídos, para cada factor, fundamentam-se nos termos da Acta... 

Data: 01/06/2022 wal > 
 



  

CENTRO 
HOSPITALAR 
LEIRIA 

SERVIÇO A RECRUTAR: 

FUNÇÃO/CATEGORIA 

NOME CANDIDATO: 

CLASSIFICAÇÃO 

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção 

Gestão de Recursos Humanos 

Técnico Superior de Recursos Humanos 

Marta Ascenso 

Elevado: 17,35 

Classificação: INSUF: 4 Valores | REDUZIDO: 8 Valores |SUF: 12 Valores | BOM: 16 Valores | ELEVADO: 20 Valores 

Valores Médios/Finais: Insuf: 0-4 | RED: 5-8 | SUF: 9-12 | BOM: 13-16 | ELEV: 17-20 

  

Fatores de Apreciação Deliberação 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Resumo dos Assuntos Abordados: 

   

c: toreacio do Fat Vogal Cons. Diretor C e Valores Valores 
Fator aracterização do Fator Adm. serviço onsultor | médios Finais 

Planeia para executar - Programa ações e define prioridades para 

Planeamento e executar o seu trabalho. Identifica fatores críticos. Ajusta o planeado 
EM : - 18 18 18 18 27 

Organização sempre que necessário. Conhece o impacto da sua atuação no 

alcance dos objetivos e utiliza corretamente os meios. (1,5) 

Orientação para Determinado e empenhado - Atitude perseverante e determinada no 

baa alcance daquilo a que se propõe. Desenvolve estratégias adequadas 17 17 17 17 26 

Resultados para atingir os resultados. (1,5) 
Analisa, identifica e atua - Analisa e identifica o foco dos problemas 

com precisão e rapidez. Divide os problemas em etapas lógicas, 

Análise e Resolução de avaliando cuidadosamente os riscos. Propõe soluções apropriadas| 17 17 18 17 26 
Problemas é “oti sci tendo em perspetiva os objetivos comuns. Demonstra eficacia na 

resolução dos problemas. (1,5) 

Adapta-se à mudança - Manifesta interesse face a novas situações. 
i 

Atitude face à Adapta com facilidade o seu comportamento à mudança. Encara a 17 17 17 17 9 
Mudança 

mudança como oportunidade de desenvolvimento. (0,5) 

Orientado para a qualidade do trabalho - Mantém bons padrões de 

Orientação para a | |qualidade, cumprindo procedimentos e prazos. Preocupação com a 18 17 17 17 26 

Qualidade concretização do objetivo final, corrigindo atempadamente possíveis 
erros. (1,5) 

E enérgico - Energia, espontaneidade e vivacidade na forma como 

Persuasão) interage com os estímulos do meio. Gosto por atividades| 17 17 17 17 9 
Ascendência 

diversificadas. Bom ritmo na concretização de tarefas. (0,5) 

Actua criando impacto na função - Adapta formas inovadoras el 

. : eficientes para a realização do seu trabalho. Introduz melhorias e 
Dinamismo/ - - = ) a 

Ea propõe sugestões de actuação no âmbito da sua função e 17 17 17 17 9 

Proatividade responsabilidades. Toma iniciativas para obter resultados com 
eficiência e eficácia. (0,5) 

Gestão do Identifica e recolhe a informação necessária para a obtenção dos 

. conhecimentos requeridos para o desempenho eficaz da sua função. 17 7 17 17 26 
Conhecimento (1,5) 

Informa com clareza. Apresenta a informação de forma clara e 

. ~ concisa. Toma em atenção os outros e responde eficazmente. 

Comunicação Transmite informação relevante, assegurando-se que os outros o 17 17 18 17 17 

compreendem. (1,0) 

Agradabilidade no trato. Delicadeza e Simpatia. Facilidade com que 

Relacionamento enceta e desenvolve relações interpessoais ao nível dual e grupal. 
L fe d ênci ã lações duai 18 18 19 18 18 Interpessoal eveza na forma de estar, ausência de tensão nas relações duais e! 

grupais. (1,0) 

Motivado para o desenvolvimento pessoal - Capacidade de definir] 

Motivação Pessoal, ; . 
= bicd / metas. Manifesto empenho no seu trabalho com vista a alcançar os 17 17 17 17 9 
mbição 

ç objectivos. Denota ambição profissional e espírito positivo. (0,5) 

Aplica, de forma, adequada a sua experiência profissional no 

Experiência na Função 17 17 17 17 9 
desempenho das tarefas inerentes ao perfil funcional em análise. (0,5) 

Classificação Final (Quant 17,35 

Classificação Final (Qual ELEVADO 

    
  

Nota: Os valores atribuídos, para cada factor, fundamentam-se nos termos da Acta... 

Data: 01/06/2022 

  

 



  

CENTRO 
HOSPITALAR 
LEIRIA 

SERVIÇO A RECRUTAR: 
FUNGAO/CATEGORIA: 
NOME CANDIDATO 
CLASSIFICAÇÃO 

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção 

Gestão de Recursos Humanos 

Técnico Superior de Recursos Humanos 

Lúcia Marto 

Elevado: 16,61 

Classificação: INSUF: 4 Valores | REDUZIDO: 8 Valores |SUF: 12 Valores | BOM: 16 Valores | ELEVADO: 20 Valores 

Valores Médios/Finais: Insuf; 0-4 | RED: 5-8 | SUF: 9-12 | BOM: 13-16 | ELEV: 17-20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

    

Fatores de Apreciação Deliberação 

o sao gu Vogal Cons. Diretor Valores Valores 
Fator Caracterização do Fator didi. CERTO Consultor | médios Finais 

Planeia para executar - Programa ações e define prioridades para 

Planeamento e executar o seu trabalho. Identifica fatores críticos. Ajusta o planeado) 
pesca qo E x 16 17 16 16 25 

Organização sempre que necessário. Conhece o impacto da sua atuação no 

alcance dos objetivos e utiliza corretamente os meios. (1,5) 

: z Determinado e empenhado - Atitude perseverante e determinada no| 
Orientação para ; a Sai 

tação p alcance daquilo a que se propõe. Desenvolve estratégias adequadas 16 17 17 17 25 

Resultados para atingir os resultados. (1,5) 
Analisa, identifica e atua - Analisa e identifica o foco dos problemas) 

| | a com precisão e rapidez. Divide os problemas em etapas lógicas, 

Análi: Resolução . 
a ts heen ç e avaliando cuidadosamente os riscos. Propõe soluções apropriadas 16 17 16 16 25 

roblemas 
tendo em perspetiva os objetivos comuns. Demonstra eficácia na 

resolução dos problemas. (1,5) 

Adapta-se à mudança - Manifesta interesse face a novas situações. 

Atitude face à 
Adapta com facilidade o seu comportamento à mudança. Encara a 17 17 17 17 9 

Mudança 
mudança como oportunidade de desenvolvimento. (0,5) 

Orientado para a qualidade do trabalho - Mantém bons padrões de 
Orientação para a qualidade, cumprindo procedimentos e prazos. Preocupação com a 

. ror saat es eli 17 17 18 17 26 Qualidade concretização do objetivo final, corrigindo atempadamente possíveis 
erros. (1,5) 

E enérgico - Energia, espontaneidade e vivacidade na forma como 

Persuasão, 
/ interage com os estímulos do meio. Gosto por atividades] 17 17 18 17 9 

Ascendência 
diversificadas. Bom ritmo na concretização de tarefas. (0,5) 

Actua criando impacto na função - Adapta formas inovadoras e! 

: : ici lizaçã lho. lhori Dinamismo/ eficientes para 4 realização do seu ata 6 Introduz mel orias e 

o propõe sugestões de actuação no âmbito da sua função e 17 17 17 17 9 

Proatividade responsabilidades. Toma iniciativas para obter resultados com 

eficiência e eficácia. (0,5) 

Gestão do Identifica e recolhe a informação necessária para a obtenção dos 

. conhecimentos requeridos para o desempenho eficaz da sua função 16 16 16 16 24 
Conhecimento (1,5) 

Informa com clareza. Apresenta a informação de forma clara e 
c é " concisa. Toma em atenção os outros e responde eficazmente. 17 16 

omunicação Transmite informação relevante, assegurando-se que os outros o| 17 17 17 

compreendem. (1,0) 
Agradabilidade no trato. Delicadeza e Simpatia. Facilidade com que| 

Relacionamento enceta e desenvolve relações interpessoais ao nível dual e grupal. 

Leveza na forma de estar, ausência de tensã lações duai: 17 16 17 17 17 Interpessoal Zi star, ausência de tensão nas relações duais e 
grupais. (1,0) 

Motivado para o desenvolvimento pessoal - Capacidade de definir] 

Motivação Pessoal, ; 
Ao bicã / metas. Manifesto empenho no seu trabalho com vista a alcançar os) 17 17 16 17 8 
mbição 

ç objectivos. Denota ambição profissional e espírito positivo. (0,5) 

Aplica, de forma, adequada a sua experiência profissional no 

Experiência na Função 16 16 16 16 8 
desempenho das tarefas inerentes ao perfil funcional em análise. (0,5) 

Classificação Final (Quant.): 16,61 

Classificação Final (Qualit.): ELEVADO 

Resumo dos Assuntos Abordados: 

) 
  

Nota: Os valores atribuídos, para cada factor, fundamentam-se nos termos da Acta... 

Data: 01/06/2022 O JÚRI 

Ss 

 



" 
HOSPITALAR 
LEIRIA 

SERVIÇO A RECRUTAR: 
FUNGAO/CATEGORIA: 
NOME CANDIDATO 
CLASSIFICAÇÃO: 

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção 

Gestão de Recursos Humanos 
Técnico Superior de Recursos Humanos 
Sofia Marto 

Bom: 15,47 

Classificação: INSUF: 4 Valores | REDUZIDO: 8 Valores |SUF: 12 Valores | BOM: 16 Valores | ELEVADO: 20 Valores 

Valores Médios/Flnais: Insuf: 0-4 | RED: 5-8 | SUF: 9-12 | BOM: 13-16 | ELEV: 17-20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Fatores de Apreciação Deliberação 

ma Vogal Cons. Diretor Valores Valores 
Fator Caracterização do Fator Adri Serviço Consultor | msdios Finais 

Planeia para executar - Programa ações e define prioridades para 

Planeamento e executar o seu trabalho. Identifica fatores críticos. Ajusta o planeado 
eee ai a a 16 16 15 16 24 Organização sempre que necessário. Conhece o impacto da sua atuação no 

alcance dos objetivos e utiliza corretamente os meios. (1,5) 
. ~ Determinado e empenhado - Atitude perseverante e determinada no| 

ri 
Orientação para alcance daquilo a que se propõe. Desenvolve estratégias adequadas) 16 16 16 16 24 
Resultados para atingir os resultados. (1,5) 

Analisa, identifica e atua - Analisa e identifica o foco dos problemas 

él | d icom precisdo e rapidez. Divide os problemas em etapas ldgicas, 
Análise e Resolução de a Probh 5 avaliando cuidadosamente os riscos. Propõe soluções apropriadas 16 16 16 16 24 

roblemas 
tendo em perspetiva os objetivos comuns. Demonstra eficácia na 

resolução dos problemas. (1,5) 

Adapta-se à mudança - Manifesta interesse face a novas situações. 

Atitude face à E 
Adapta com facilidade o seu comportamento à mudança. Encara a 15 15 16 15 8 

Mudança 
mudança como oportunidade de desenvolvimento. (0,5) 

Orientado para a qualidade do trabalho - Mantém bons padrões de 

Orientação para a | |qualidade, cumprindo procedimentos e prazos. Preocupação com ai 

Qualidade concretização do objetivo final, corrigindo atempadamente possíveis 15 15 16 15 23 
erros. (1,5) 

É enérgico - Energia, espontaneidade e vivacidade na forma como] 

Persuasão, 
N / interage com os estímulos do meio. Gosto por atividades 16 16 16 16 8 

Ascendência 
diversificadas. Bom ritmo na concretização de tarefas. (0,5) 

Actua criando impacto na função - Adapta formas inovadoras el 

Dinamismo/ eficientes para a realização do; seu trabalho. Introduz melhorias e 

2 as propõe sugestões de actuação no âmbito da sua função e 15 15 16 15 8 

Proatividade responsabilidades. Toma iniciativas para obter resultados com 
eficiência e eficácia. (0,5) 

Gestão do Identifica e recolhe a informação necessária para a obtenção dos 

. conhecimentos requeridos para o desempenho eficaz da sua função. 15 15 15 15 23 
Conhecimento (1,5) 

Informa com clareza. Apresenta a informação de forma clara e 

Comunicaçã concisa. Toma em atenção os outros e responde eficazmente. 15 

unicação Transmite informação relevante, assegurando-se que os outros o 15 15 15 15 

compreendem. (1,0) 

Agradabilidade no trato. Delicadeza e Simpatia. Facilidade com que! 

Relacionamento enceta e desenvolve relações interpessoais ao nível dual e grupal. 

Interpessoal Leveza na forma de estar, ausência de tensão nas relações duais e 15 16 15 15 15 

grupais. (1,0) 

Motivado para o desenvolvimento pessoal - Capacidade de definir] 

Motivação Pessoal/ a . 
Ambição metas. Manifesto empenho no seu trabalho com vista a alcançar os 15 15 15 15 8 

mbii 
objectivos. Denota ambição profissional e espírito positivo. (0,5) 

Aplica, de forma, adequada a sua experiência profissional no 

Experiência na Função 15 15 15 15 8 
desempenho das tarefas inerentes ao perfil funcional em análise. (0,5) 

Classificação Final (Quant.): 15,47 

Classificação Final (Qualit.): BOM 

Resumo dos Assuntos Abordados: 
    
  

Nota: Os valores atribuídos, para cada factor, fundamentam-se nos termos da Acta... 

Data: 01/06/2022 O JÚRI   
 



  

SERVIÇO A RECRUTAR: 

FUNÇÃO/CATEGORIA: 

NOME CANDIDATO 

CLASSIFICAÇÃO 

Ficha de Entrevista Profissional de Seleção 

Gestão de Recursos Humanos 
Técnico Superior de Recursos Humanos 
Maria Leonor Costa 
Bom: 14,29 

Classificação: INSUF: 4 Valores | REDUZIDO: 8 Valores |SUF: 12 Valores | BOM: 16 Valores | ELEVADO: 20 Valores 

Valores Médios/Finais: Insuf: 0-4 | RED: 5-8 | SUF: 9-12 | BOM: 13-16 | ELEV: 17-20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Fatores de Apreciação Deliberação 

RE Vogal Cons. Diretor Valores Valores 
Fator Caracterização do Fator Adi: Serviço Consultor | médios Finais 

Planeia para executar - Programa ações e define prioridades para 

Planeamento e executar o seu trabalho. Identifica fatores críticos. Ajusta o planeado 
que A x 14 14 14 14 21 

Organização sempre que necessário. Conhece o impacto da sua atuação no 

alcance dos objetivos e utiliza corretamente os meios. (1,5) 

5 Determinado e empenhado - Atitude perseverante e determinada no 

Orientação para alcance daquilo a que se propõe. Desenvolve estratégias adequadas 14 14 14 14 21 

Resultados para atingir os resultados. (1,5) 
Analisa, identifica e atua - Analisa e identifica o foco dos problemas] 

o ~ com precisão e rapidez. Divide os problemas em etapas lógicas, 

Anaise . cere de avaliando cuidadosamente os riscos. Propõe soluções apropriadas 14 14 14 14 21 
roblemas 

tendo em perspetiva os objetivos comuns. Demonstra eficácia na 

resolução dos problemas. (1,5) 

Adapta-se à mudança - Manifesta interesse face a novas situações. 

Atitude face à 
Adapta com facilidade o seu comportamento à mudança. Encara a 15 15 15 15 8 

Mudança 
mudança como oportunidade de desenvolvimento. (0,5) 

Orientado para a qualidade do trabalho - Mantém bons padrões de 

Orientação para a | |qualidade, cumprindo procedimentos e prazos. Preocupação com a 4 2 

Qualidade concretização do objetivo final, corrigindo atempadamente possíveis 14 1 14 14 1 

erros. (1,5) 

E enérgico - Energia, espontaneidade e vivacidade na forma como 

Persuasão/ ; E : x 
= É interage com os estímulos do meio. Gosto por atividades 14 15 15 15 7 

Ascendência 
diversificadas. Bom ritmo na concretização de tarefas. (0,5) 

Actua criando impacto na função - Adapta formas inovadoras e 

Dinamismo/ eficientes para a realização aa: seu NE Introduz melnoias e 

on propõe sugestões de actuação no âmbito da sua função e 14 14 14 14 7 

Proatividade responsabilidades. Toma iniciativas para obter resultados com 
eficiência e eficácia. (0,5) 

Gestão do Identifica e recolhe a informação necessária para a obtenção dos 

. conhecimentos requeridos para o desempenho eficaz da sua função. 15 15 16 15 23 
Conhecimento (1,5) 

Informa com clareza. Apresenta a informação de forma clara e 

c icaçã concisa. Toma em atenção os outros e responde eficazmente. 

omunicação Transmite informação relevante, assegurando-se que os outros o 14 14 15 14 14 

compreendem. (1,0) 

Agradabilidade no trato. Delicadeza e Simpatia. Facilidade com que! 

Relacionamento enceta e desenvolve relações interpessoais ao nível dual e grupal. 
Interpessoal Leveza na forma de estar, ausência de tensão nas relações duais e 14 14 15 14 14 

grupais. (1,0) 
. Motivado para o desenvolvimento pessoal - Capacidade de definir] 

Motivação Pessoal/ . . 
Ambiçã metas. Manifesto empenho no seu trabalho com vista a alcançar os 14 14 14 14 7 
mbição 

objectivos. Denota ambição profissional e espírito positivo. (0,5) 

Aplica, de forma, adequada a sua experiência profissional no| 

Experiência na Função 14 14 14 14 7 
desempenho das tarefas inerentes ao perfil funcional em análise. (0,5) 

Classificação Final (Quant.): 14,29 

Classificação Final (Qualit.): BOM 

Resumo dos Assuntos Abordados: 
        

Nota: Os valores atribuídos, para cada factor, fundamentam-se nos termos da Acta... 

Data: 01/06/2022 et 
  
2


