
 

Procedimento concursal de recrutamento para Assistentes Operacionais 

 

1. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

a) Avaliação das Aptidões 

 A prova é composta por 5 aptidões. Serão aplicadas apenas as provas de 

Compreensão verbal, Raciocínio lógico, e Aptidão numérica num total de 3 

provas. 

 

 Perfil esperado: 

               Pontuação o mais elevada possível nas provas aplicadas. 

 

 Classificação dos candidatos: 

 

Classificação Perfil 

20 valores Desempenho superior (percentil)  a 90 nas 3 provas 

16 valores Desempenho superior (percentil) a 90 em apenas uma das 
provas e as outras duas,  pelo menos na média superior ou 
percentil 75. 

12 valores Desempenho pelo menos médio em todas as provas aplicadas  
(acima do percentil 25). 

8 valores Desempenho em uma das provas com resultado inferior ao 
percentil 25. 

4 valores Desempenho em 2 ou mais provas com resultado abaixo do 
percentil 25. 

 

b)  Avaliação do Perfil de Personalidade  

 Teste avalia 9 traços de personalidade: Ascendência, Responsabilidade, 

Estabilidade Emocional, Sociabilidade, Auto estima, Prudência, Originalidade, 

Relações Interpessoais e Vitalidade. 

 

 Perfil esperado: Pontuações mais elevadas nos traços Responsabilidade, 

Sociabilidade, Relações Interpessoais e Estabilidade Emocional. 

 

 Classificação dos candidatos 

Classificação Perfil 

20 valores Obtém nas 4 áreas do perfil esperado um percentil igual ou 
superiora 75. 

16 valores Obtém em pelo menos 3 áreas do perfil esperado um percentil 
igual ou superior a 75. 

12 valores Obtém em pelo menos 2 áreas do perfil esperado um percentil 
igual ou superior a 75. 

8 valores Obtém em pelo menos 1 área do perfil esperado um percentil 
igual ou superior a 75. 



4 valores Não obtém em nenhuma das áreas do perfil esperado um 
percentil igual ou superior a 75. 

 

c) Pontuação final da Avaliação Psicológica  

A pontuação final da Avaliação Psicológica resulta da aplicação da seguinte fórmula, numa 

escala de 0 a 20. 

 

Classificação da Avaliação Psicológica = (1 CP + 1 CA) /2 

Em que: 

CP= Classificação de Personalidade  

CA= Classificação das Aptidões 

 

 

As Psicólogas                                                                      Nº da cédula da OPP 

Rosa Maria Carreira da Conceição                                        5917 

Elsa Maria Vilela Gonçalves                                                    3551 

 


