PROCEDIMENTOS PARA CONCURSO:

Método de Seleção:
1ª Fase - Formalização da candidatura a vaga (6 a 12 de novembro)
Para formalizar a sua candidatura, deve entregar obrigatoriamente, nos serviços administrativos da
APPACDM (sede), sito em Viseu, Rua APPACDM - Repeses, os seguintes documentos:
- Ficha de Candidatura e Declaração de Robustez Física (impressos disponíveis nos serviços
administrativos da APPACDM)
- Curriculum Vitae atualizado
- Carta de Recomendação (do último empregador)
- Cópia autenticada do Certificado de Habilitações
- Cópia do Cartão de Cidadão (ou do BI e NIF)
- Cópia da Carta de Condução
- Cópias autenticadas dos documentos de habilitação/formação e experiência profissional para a
função
- Registo Criminal
Notas: Caso não tenha as cópias autenticadas, traga as fotocópias dos documentos e poderão as mesmas ser autenticadas nos
serviços administrativos da APPACDM, se trouxer os documentos originais. Serão motivos de exclusão do concurso, a não
apresentação dos documentos solicitados no aviso de abertura do concurso; a candidatura não corresponder ao perfil do
candidato publicitado.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: 08:30 às 17:30 H

2ª Fase - Elaboração das Listagem de Candidatos Admitidos a Concurso:
Após o período de formalização das candidaturas, estas serão analisadas para verificação dos
requisitos e documentos entregues. No dia 15 de novembro será afixado na sede, uma listagem dos
candidatos admitidos a concurso com as datas de entrevista, bem como os candidatos excluídos
(referindo-se os motivos de exclusão, se for esse o caso).
3ª Fase - Análise Curricular e Entrevistas:
Os critérios de seleção baseiam-se na análise curricular e entrevista aos candidatos admitidos a
concurso, sendo que:
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Análise Curricular - vale 50% e

visa analisar a qualificação, habilitação e experiência

profissional dos candidatos
Entrevistas - vale 50% e visa analisar as competências pessoais e sociais dos candidatos
Em caso de empate serão considerados preferenciais para admissão, os desempregados e o local
de residência mais próximo do estabelecimento.
4ª Fase - Publicação das Listagens com Resultados Finais
Após a análise curricular e realização das entrevistas, face às classificações obtidas, será elaborada
e publicada uma listagem com as classificações obtidas pelos candidatos a concurso,
hierarquizadas, para cada função, sendo os candidatos notificados para admissão

Composição do Júri:
Presidente - Emília Dias (Diretora Executiva da APPACDM de Viseu)
Vogais Efetivos - Odília Chisar (Diretora Técnica do Departamento Residencial e Ocupacional da
APPACDM Viseu) e Nuno Paixão (Gestor da Qualidade da APPACDM Viseu e estabelecimentos)
Vogais Suplentes - O presidente do júri e ou vogais poderão ser substituídos nas suas faltas e/ou
impedimentos por António Lemos (Presidente da Direção)

(As datas relativas às fases 3 e 4 serão oportunamente divulgadas no site)

Repeses, 6 de novembro de 2013

A Diretora Executiva
(Emília Dias)

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu - Missão: Integrar a Pessoa na Sua Diversidade - Contribuinte nº. 504646923
Rua APPACDM, Repeses, 3500-431 Viseu – Telf.: 232483260 - Fax: 232429521 – e-mail: appacdmviseu@gmail.com – Internet: www.appacdm-viseu.org

