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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE 

CINCO POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL   

(SETOR DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE) 

Aviso n.º 18304/2021 de 28 de setembro de 2021, publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, parte H 

 

Guião de Prova de Conhecimentos - Parte Prática  

Local: Creche Municipal “O Ouricinho” – edifício Escola Primária da Nave 

Sala____________ 

 

Nome do/a Candidato/a: _________________________________________________ 

N.º de Candidato/a: _____________________ 

N.º de identificação CC/ BI: _____________________ 

 

Monchique, __ de Março de 2022 

___horas 

 

 

A PREENCHER PELO JURI:                                                        OBSERVAÇÕES: 

____________________ (pontos) Média atribuída pelos 2 elementos do júri presentes 

                   Júri: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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1. Competência a avaliar: Orientação para a Segurança (GRSHT) 

 

 

 

1.1. Cumpre as normas estipuladas para a entrada no espaço (colocada informação à entrada)? 

(O material é disponibilizado à entrada e existe sinalética a indicar a sua obrigatoriedade. Convida-se o candidato a entrar e a comportar-se 

como um assistente operacional no inicio da sua atividade diária). 

Parâmetro a avaliar S N 

Utilização de cobre sapatos   

Desinfeção das mãos   

Utilização de vestuário de proteção (cobre sapatos/máscaras)   

Na avaliação ter presente se existe referência a outros cuidados no âmbito a avaliar. 

1.2. Cumpre as normas estipuladas para a segurança no espaço? 

Parâmetro a avaliar S N 

Identifica o spray de lixivia ou a garrafa de outro produto de limpeza em cima de uma mesa ou em outro espaço lúdico das 
crianças ( ver capacidade de prevenção de situação de risco/perigo para as crianças)  

  

Limpa a água que se encontra derramada no chão (à entrada)   

Arrumou os materiais, equipamentos e espaços   

Identifica o x-ato e/ou tesoura (s) no espaço de brincar   

 

Ponto 1 - Observação:____________________________________________________________________________________________ 

Competência 

AVALIAÇÃO 

Insuficiente Reduzido Suficiente Bom Elevado  Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Orientação para a Segurança                                           
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2. Competência a avaliar: Conhecimentos e Experiência (GCT) 

 

 

 

 

2.1. Acolhimento da criança  

(Primeiro dia de Creche da Criança, como faz o acolhimento? Sem a presença da Educadora de Infância e perante um dos progenitores com 

pouco tempo. Perceber se a pessoa é capaz de controlar a situação, por exemplo, com uma postura assertiva) 

Parâmetro a avaliar S N 

Foram recolhidas as seguintes informações junto do Encarregado de educação   

 Características Gerais da Criança   

 Hábitos alimentares   

 Hábitos de sono   

 Hábitos de higiene   

 Situação de saúde (medicação/alergias/problemas de saúde)    

A informação rececionada foi registada (ação abstrata)   
 

 Fraco Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

As boas vindas às novas crianças foram calorosas      
 

Competência 

AVALIAÇÃO 

Insuficiente Reduzido Suficiente Bom Elevado  Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Conhecimentos e Experiência                                           
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2.2. Atividades realizadas com as crianças 

(Idealize uma atividade a realizar com a criança e exemplifique como iria proceder – ter sempre presente a iniciativa da pessoa que está a 

ser avaliada)  

Parâmetro a avaliar S N 

Selecionou os materiais e equipamentos de acordo com o nível de desenvolvimento da criança   

Promoveu uma ação/atividade de acordo com a idade das crianças   

Explicou à criança a atividade que iria realizar   

Conseguiu identificar sem dificuldade uma estratégia para captar a atenção das crianças. Qual   
 

2.3. Entrega das crianças 

(No final do dia como fará a entrega das crianças?) 

Parâmetro a avaliar S N 

A criança só foi entregue às pessoas autorizadas para a acompanhar na saída do estabelecimento de ensino   

Foi feito um ponto de situação de como a criança esteve durante o dia   

 

Ponto 2 - Observação:____________________________________________________________________________________________ 
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3. Competência a avaliar: Organização e Método de trabalho – tarefa (CET) 

 

 

 

 

 

Tarefa: Mudar a fralda  (propor a realização dessa tarefa, perceber se houve iniciativa) 

Parâmetro a avaliar S N 

Antes de realizar a tarefa procura reunir todas as condições para a sua realização   

Mantem o espaço organizado, arrumando os utensílios/ materiais utilizados   

Foi célere a realizar a tarefa   
 

Ponto 3 - Observação:____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Competência a avaliar: Trabalho de Equipa e Cooperação – atividade situacional (QET) 

 

 

 

 

 

Competência 

AVALIAÇÃO 

Insuficiente Reduzido Suficiente Bom Elevado  Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Conhecimentos e Experiência                                           

Competência 

AVALIAÇÃO 

Insuficiente Reduzido Suficiente Bom Elevado  Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

Trabalho em equipa e 

Cooperação 
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Cotação: 

 

Competência 
AVALIAÇÃO 

Insuficiente Reduzido Suficiente Bom Elevado  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  

1. GRSHT                      

2. GCT                      

3. CET                      

4.QET                      
 

 

 

PC = (GRSHT x 0.2) + (GCT x 0.3) + (CET x 0.2) + (QET x 0.3) = 

 

PC = (________ x 0.2) + (_______ x 0.3) + (________ x 0.2) + (__________ x 0.3) = 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE CINCO 

POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACIONAL   

(SETOR DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE) 

Aviso n.º 18304/2021 de 28 de setembro de 2021, publicado no Diário da Republica, 2.ª Série, parte H 

 

Guião de Prova de Conhecimentos - Parte Prática  

Local: Creche Municipal “O Ouricinho” – edifício Escola Primária da Nave 

Sala__________ 

Anexo I - Questões Situacionais 

 

 

Nome do/a Candidato/a: _________________________________________________ 

N.º de Candidato/a: _____________________ 

N.º de identificação CC/ BI: _____________________ 

 

Monchique, --- de Março de 2022 

___horas 

 

 

A PREENCHER PELO JURI:                                                        OBSERVAÇÕES: 

____________________ (pontos) 

                   Júri: 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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UTILIZE UM TIPO DE LETRA PERCEPTIVEL. 

 

Explique de uma forma percetível como resolveria as seguintes situações: 
 

 
1. Está numa situação em que Educadora já está fora do seu horário de trabalho e uma 

criança cai, bate com a cabeça num brinquedo, ficando com um corte na testa. O que 
faria? 

 

Respostas: ter em conta a gravidade da situação – prestar cuidados (2 pontos), avisar/informar os 
pais (2 pontos), contactar o 112/saúde (2 pontos), avisar/informar a Educadora de Infância da Sala 
(2); articular com a colega de sala (1 ponto), capacidade de estruturação da resposta (1 ponto) 

 

 

 

 

 

 

 
2. Numa situação em que um dos progenitores manifeste o seu desagrado perante um 

episódio ocorrido com o seu educando, numa altura em que a Educadora está ausente, 
qual o seu procedimento? 

 

 

Resposta: Indicar que qualquer reclamação deverá ser dirigida à Educadora de Infância da sala (10 

pontos), se a/o Assistente Operacional tenta resolver a situação por si só (0 pontos); se tentar 

recolher informação para enviar à Educadora (5 pontos). 


