
Capítulo 5 – Método 

 

 103 

5.1. Procedimento geral de aplicação das Provas de Grupo 

 

As Provas de Grupo foram aplicadas durante a fase de “Avaliação Psicológica” 

aos candidatos envolvidos no Processo de Candidatura à Academia Militar, em 2007. 

Este processo é composto por várias fases que, de um modo simplificado, apresentam a 

seguinte sequência: Abertura do Concurso; Recepção das Candidaturas e Verificação 

dos Dados; Provas Físicas Eliminatórias; Avaliação Psicológica; Provas Médicas; Prova 

de Aptidão Militar (PAM), cujo objectivo é proporcionar aos candidatos um pequeno 

período de experiência da vida militar enquanto cadete da Academia Militar e recolher 

informação acerca da sua adaptação a este tipo de experiência, bem como confirmar ou 

infirmar os dados recolhidos pelos métodos de Selecção aplicados anteriormente; 

Reunião Final de Selecção. No que diz respeito à Avaliação Psicológica, a mesma 

decorreu na Academia Militar no período entre 27 de Agosto e 10 de Setembro de 2007 

e envolveu as seguintes etapas: Provas Sensoriais e Psicomotoras; Testes Psicológicos 

(cognitivos e de personalidade); Provas de Grupo; Entrevistas de Selecção; Reunião de 

Emissão de Pareceres de Avaliação Psicológica.  

De acordo com esta sequência de fases, após as Provas Físicas, os candidatos 

com aproveitamento nas mesmas, passam à fase das Provas de Grupo. Estes candidatos 

são, então, divididos em grupos de cinco a sete elementos, com vista à realização destas 

provas. A organização dos grupos, quer de candidatos, quer de avaliadores, não é 

aleatória, tomando-se em consideração na sua organização as conclusões da 

investigação sobre a validade preditiva dos assessment centers, que reportam a 

existência de fraca estabilidade dos coeficientes face a variáveis moderadoras, tais como 

as características pessoais dos avaliadores e candidatos (Gaugler et al., 1987, cit. por 

Bártolo Ribeiro, 2000). Por exemplo, num estudo de Walsh, Weinberg e Fairfied (1987, 

citado por Bártolo Ribeiro, 2000), as mulheres obtêm melhores resultados globais que 

os homens, especialmente, se a equipa de observadores é totalmente constituída por 

homens. Segundo Bártolo Ribeiro (2000, p.103), “a composição do grupo avaliador é 

extremamente importante. Equipas mistas e compostas por elementos com diferente 

background (organizacional/académico) permite um melhor controlo sobre as variáveis 

moderadoras no processo de avaliação.” Sackett e Tuzinski (2001) reforçam esta 

opinião, afirmando que equipas mistas de gestores e psicólogos são mais adequadas e 

objectivas, do que equipas compostas exclusivamente por gestores. Ainda, segundo 
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Correia (2005), em condições ideais, existem alguns aspectos a que se deve atender na 

Selecção e formação dos observadores-avaliadores, nomeadamente, estes não devem 

conhecer os candidatos, o que implica que não devem ser chefes, colegas ou 

subordinados de qualquer candidato (excepto quando o objectivo é a identificação de 

necessidades de formação) e não devem ser chefes ou subordinados de qualquer outro 

observador. 

Tendo em conta estas conclusões da investigação, são efectuados procedimentos 

relativamente à composição dos grupos avaliadores. Cada grupo avaliador, designado 

por “júri”, é constituído por dois oficiais psicólogos e um oficial da Academia Militar 

(normalmente composto por elementos dos dois sexos), ou seja, avaliadores com 

diferentes backgrounds organizacionais/académicos), o que vai de encontro às 

observações de Bártolo Ribeiro (2000) e Sackett e Tuzinski (2001), no sentido de se 

conseguir um melhor controlo sobre as variáveis moderadoras no processo de avaliação. 

É importante referir que os membros constituintes do júri recebem formação 

previamente ao processo de avaliação. Quanto aos oficiais psicólogos, os mesmos 

recebem uma formação sumária, no entanto, os oficiais da Academia Militar, devido a 

possuírem licenciaturas diversas que não do âmbito da Psicologia, são sujeitos a uma 

acção de formação em assessment centers, durante cinco dias. No que diz respeito à 

organização dos grupos de candidatos, são igualmente implementadas medidas para 

minimizar os efeitos das variáveis moderadoras. Por exemplo, sempre que há candidatos 

militares (em muito menor número) tenta-se reuni-los por postos ou agrupá-los num só 

grupo, de modo a criar homogeneidade. Igualmente, quando há candidatos de sexo 

feminino (também em muito menor número) tenta-se equilibrar a sua distribuição, de 

modo a que não constituam elemento único do seu género num grupo. É, ainda, de 

referir, que caso um observador se aperceba que no seu grupo de candidatos existe um 

conhecido, deve alertar para o facto e proceder-se à troca do mesmo, por outro de outro 

grupo. Este procedimento é realizado antes da chamada individual dos candidatos, de 

modo a que não se apercebam da troca.  

Outro aspecto da investigação a ter em consideração antes da realização das 

provas, relaciona-se com a informação que deve ser fornecida aos candidatos sobre os 

objectivos e o desenvolvimento das mesmas, bem como sobre as dimensões que serão 

avaliadas. As Directrizes e Considerações Éticas para Operações de Assessment Centers 

(2000, citadas por Caldwell, Thornton III & Gruys, 2003) definem claramente o tipo de 
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informação básica que deve ser fornecida aos candidatos antes do início de um 

assessment center, nomeadamente: o objectivo; informações sobre os avaliadores e a 

sua formação; quais os materiais que tendo sido preenchidos pelos candidatos ficam na 

posse da organização; como serão usados os resultados das provas, quanto tempo serão 

mantidos em ficheiro e onde; quando e que tipo de feedback será fornecido; qual a 

possibilidade de reavaliação; quem tem acesso aos resultados das provas em que 

condições. Contudo, as Directrizes deixam ao critério da organização a possibilidade de 

revelar ou não a natureza dos exercícios, bem como as dimensões a avaliar nesses 

mesmos exercícios. 

A investigação nesta área tem demonstrado que o rendimento dos candidatos e a 

validade de construto aumentam, quando se aumenta a transparência das dimensões, isto 

é, a sua clareza e facilidade de identificação pelos candidatos e se explica o objectivo e 

o funcionamento dos assessment centers (Bártolo Ribeiro, 2000). Kolk, Born e Van der 

Flier (2003) com base no seu estudo e em estudos anteriores (Kleinmann, 1993; 

Kleinmann, Kuptsch, & Koller, 1996; Kleinmann, 1997; Smith-Jentsch, 1996; citados 

por Kolk, Born, & Van Der Flier, 2003), concluíram que o aumento da transparência 

parece ter pouco efeito no aumento da validade de construto com candidatos 

inexperientes em exercícios individuais, contudo, tem um grande efeito quando os 

mesmos participam em exercícios de grupo. Ainda, o mesmo efeito pode ser verificado 

com candidatos com experiência, mesmo participando em exercícios individuais. No 

entanto, os autores expressaram as suas dúvidas acerca da pertinência de se revelarem as 

dimensões aos candidatos em prol de uma melhor validade de construto, pois este facto 

pode ter implicações negativas na validade preditiva. De facto, o aumento de 

transparência pode levar ao surgimento de comportamentos relacionados com os 

critérios de avaliação, ou seja, que os candidatos apresentem estratégias 

comportamentais muito semelhantes, por optarem por aquelas que lhes parecem ser 

pontuadas mais positivamente (Bártolo Ribeiro, 2000).  

No sentido de balancear estes dados da investigação no que respeita à 

informação fornecida sobre as dimensões a avaliar, adoptou-se o procedimento de, antes 

do início das Provas de Grupo de Selecção, ser dada apenas informação sucinta acerca 

das etapas das provas, referir aos candidatos que têm de cooperar e participar 

activamente nos exercícios, pois vão ser avaliados comportamentos (se não exibirem 

comportamentos não podem ser avaliados), mas não ser fornecida informação acerca 

das dimensões avaliadas, excepto a “comunicação escrita”. 
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Quanto à realização das Provas de Grupo propriamente dita, a mesma decorre 

durante uma manhã (cerca de quatro horas). Durante esta fase, os candidatos realizam 

dois exercícios práticos em grupo, sendo supervisionados por um júri com a missão de 

observar os seus comportamentos relevantes, registá-los e atribuir cotações nas várias 

dimensões em avaliação, em cada exercício e para cada candidato.  

Relativamente à observação e avaliação dos comportamentos, as mesmas são 

efectuadas de acordo com o preconizado por Zaal (1998), ou seja, a observação e a 

avaliação são efectuadas pelos observadores em dois momentos separados: num 

primeiro momento, durante a realização do exercício, observando e registando as 

observações de comportamentos específicos no momento de cada ocorrência; após o 

exercício, classificando e avaliando através de grelhas de avaliação de comportamentos 

as dimensões respectivas a esse exercício. O método de avaliação utilizado é, o que se 

pode chamar, uma variação do método within-exercise (p. 80) dos assessment centers. 

Assim, não existe uma regra fixa para o momento em que os avaliadores registam nas 

suas grelhas de avaliação as avaliações para cada candidato, respectivamente às 

dimensões, podendo ser logo após cada exercício, ou apenas no final dos dois 

exercícios. Esta decisão cabe apenas ao júri, que a deve tomar de acordo com as 

condições condicionantes do momento, nomeadamente, as atmosféricas. Isto acontece, 

porque um dos exercícios é em sala, mas o outro é no exterior. Assim, por exemplo, em 

caso de condições atmosféricas adversas, o júri pode optar por fazer as avaliações logo 

após cada exercício, ou apenas no final dos dois exercícios. 

A seguir à fase de realização segue-se a fase de fecho ou integração (Correia, 

2005). Nesta fase, existe uma reunião com todos os observadores para avaliação de 

todos os elementos disponíveis sobre os candidatos. Nesta reunião, os elementos do júri 

atribuem sempre avaliações de consenso para as dimensões dentro de cada exercício em 

separado, só passando ao seguinte, quando o anterior foi totalmente avaliado. A reunião 

de integração culmina com a atribuição de uma classificação final a cada candidato, 

baseada na discussão entre os vários observadores. Esta classificação final é designada 

Escalonamento de Avaliação Global (EAG), é de carácter numérico (pontuação final 

obtida) e reflecte o desempenho global ao longo dos dois exercícios. O júri atribui 

ainda, a cada candidato, um EAG qualitativo designado “Parecer” que envolve cinco 

níveis (Não Favorável – NF; Favorável com Reservas – FR; Favorável – F; Bastante 

Favorável – BF; Preferencialmente Favorável – PF). 
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5.2. Amostra  

 

A amostra deste estudo foi constituída por 417 candidatos intervenientes no 

processo de Selecção para a Academia Militar em 2007, com idades compreendidas 

entre os 16 e os 30 anos (M=19,01; DP=1,80). Os candidatos, de ambos os sexos, eram 

provenientes, quer do meio civil (estudantes que terminaram o Ensino Secundário), quer 

do meio militar (militares em Regime de Contrato com o Ensino Secundário concluído). 

O Quadro 6 mostra a distribuição dos candidatos segundo o sexo e meio de 

proveniência. No Quadro 7, encontra-se exposta a distribuição dos candidatos conforme 

o tipo de ensino que frequentaram até terminarem o 12º ano de escolaridade. 

 

Quadro 6 - Distribuição da amostra segundo o sexo e o meio de proveniência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Distribuição da amostra segundo o tipo de ensino 

Sexo 

 

Meio de proveniência 

 

Total 

 Civil Militar  

Masculino 

 

 

308  

             

(73.86%) 

 

41 
 

(9.83%) 

 

349 
 

(83.69%) 

Feminino 

 

 

60 
 

(14.39%) 

 

8 
 

(1.92%) 

 

68 
 

(16.31%) 

Total 

 

 

368 
 

(88.25%) 

 

49 
  

(11.75%) 

 

417 
 

(100%) 

  

 

Tipo de Ensino 

 

Nº de candidatos 

 

Percentagem 

   

Científico-natural 328 78.66% 

Económico-social 35 8.39% 

Humanidades 3 0.72% 

Artes 11 2.64% 

Tecnológico 38 9.11% 

Recorrente 2 .48% 

Total 417 100% 
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5.3. Instrumento 

 

Devido às limitações que as Provas de Grupo de Selecção para a Academia 

Militar apresentavam (pp. 95-99), iniciou-se no ano de 2007, o processo de actualização 

e validação das mesmas. É de salientar, que as alterações introduzidas para actualização 

deste modelo de provas referem-se ao conjunto de competências avaliadas, ao modo de 

observação e avaliação das mesmas e à elaboração de estudos de carácter psicométrico, 

não tendo sido introduzidas quaisquer alterações ao nível das provas em si mesmas. 

Poderíamos pensar que, após quase cinquenta anos de utilização de assessment centers, 

teriam sido inventados numerosos novos tipos de exercícios para avaliar novas 

dimensões para contextos de trabalho bastante diferentes, contudo, esse não parece o 

caso. A maior parte dos exercícios antigos continua a persistir, incluindo in-baskets, 

estudos de caso e resolução de problemas em grupo. Apesar deste último tipo de 

exercício ter vindo a ser menos utilizado por questões logísticas (reunião dos candidatos 

e locais apropriados) e por dificuldades de avaliação dos observadores inexperientes, 

continua a ser um dos exercícios mais válidos para verificar a adaptação dos indivíduos 

às equipas e às organizações (Lievens & Thornton III, 2005). Assim, o Conselho 

Científico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE) decidiu manter 

inalteradas as Provas de Grupo, considerando que continuam a estar relacionadas com 

as exigências da função ou “funções alvo” e permitem criar situações de evocação dos 

comportamentos procurados, o que respeita os cuidados a ter na implementação de um 

assessment center (Correia, 2005).  

De acordo com esta decisão, mantiveram-se as duas Provas de Grupo (Prova de 

Projecto de Planeamento e Prova de Obstáculos) tendo-se procedido a várias alterações, 

no sentido de colmatar as limitações que apresentavam no seu modelo inicial e que já 

foram descritas anteriormente (ausência de suporte de um Modelo de Competências; 

dificuldades de avaliação manifestadas pelos observadores-avaliadores; ausência de 

estudos de estudos de carácter psicométrico como, por exemplo, validade de construto e 

elaboração de normas para as provas utilizadas). 

As alterações foram realizadas segundo as fases e regras estabelecidas por 

Correia (2005) para a implementação de um assessment center. Assim, foi estabelecido 

o objectivo das Provas de Grupo (Selecção de candidatos para a Academia Militar) e, de 

seguida, recorreu-se ao Modelo de Competências do Oficial do Exército oriundo da 
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Academia Militar (pp. 57-61), para sustentar a escolha das competências a avaliar nas 

respectivas provas. O processo de implementação de um assessment center obriga a que 

se analise o modelo de competências que o sustenta, de modo a verificar quais são as 

competências mais importantes a avaliar no processo de Selecção e, só depois, se 

construam exercícios apropriados para avaliar essas competências (Correia, 2005). No 

entanto, este princípio não pôde ser respeitado, uma vez que se partiu do pressuposto 

que as provas em si se deviam manter inalteradas. Assim, o processo consistiu na 

análise simultânea das provas e do modelo de competências, de modo a verificar quais 

as competências que poderiam ser observadas e avaliadas em cada prova. Após 

realizada esta análise foram eleitas, entre as competências-chave observáveis, aquelas 

que se consideraram realmente importantes para avaliação nas duas Provas de Grupo, 

isto é, a competência liderança, a competência cognitiva e a competência emocional.  

Tradicionalmente, os assessment centers têm sido desenhados para medir 

agregados de comportamentos relativamente específicos conhecidos como dimensões 

(Thornton & Byham, 1982; citados por Lievens & Thornton III, 2005). Recentemente, 

devido ao abandono da divisão rígida do trabalho em funções “estanques”, os 

construtores dos assessment centers começaram a avaliar dimensões correspondentes a 

competências mais gerais e abrangentes com ênfase na área interpessoal, especialmente 

relevante para o sucesso em contexto internacional. São frequentemente avaliadas 

competências como, serviço a clientes, cooperação ou liderança informal, que 

correspondem, em muitos casos, a uma complexa combinação das dimensões 

tradicionais.  

Estas competências organizacionais gerais que se podem confundir com 

objectivos organizacionais, não contemplam atributos específicos apropriados para 

avaliação em assessment centers. Nestes casos, é necessária a sua transformação e 

operacionalização em dimensões definidas comportamentalmente (dimensões de 

desempenho), que podem ser avaliadas com razoável precisão. Por exemplo, no caso de 

serviço a clientes, terão de ser operacionalizadas dimensões como escuta activa, procura 

de informação e comunicação oral. Por outro lado, para que estas dimensões possam ser 

avaliadas com precisão são sempre necessárias duas condições (Lievens & Thornton III, 

2005, p. 247): “1) a dimensão é claramente definida em termos de comportamentos no 

trabalho e comportamentos observáveis em exercícios de simulação, e 2) os exercícios 

são construídos cuidadosamente para elicitarem os comportamentos relevantes.”  
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Devido às competências a avaliar nas Provas de Grupo se enquadrarem no acima 

exposto, isto é, competências gerais e abrangentes, foi necessário a sua transformação e 

operacionalização em “dimensões” para observação e avaliação, tendo-se recorrido aos 

componentes principais e subcomponentes que as constituem e se encontram descritos 

no Modelo de Competências do Oficial do Exército oriundo da Academia Militar (pp. 

59-60). Um aspecto tido em conta na criação das dimensões foi o seu número, pois 

quando o mesmo é elevado tende a causar sobrecarga cognitiva nos avaliadores, 

levando-os a reduzir esse número de dimensões a um conjunto mais pequeno de 

categorias durante o processo de cotação, o que implica a redução da validade de 

construto. Neste sentido, o número de dimensões criadas foi estabelecido para não 

ultrapassar o número óptimo de dimensões avaliáveis em cada exercício de um 

assessment center, isto é, três a cinco (Kolk, Born, & Van Der Flier, 2004). Assim, 

foram estabelecidas as dimensões “Persuasão/Negociação”, “Comunicação oral” e 

“Trabalho de equipa” (respeitantes à competência liderança), o “Raciocínio/Resolução 

de problemas” e a “Comunicação escrita” (respeitantes à competência cognitiva) e o 

“Auto-controlo” (respeitante à competência emocional). 

 As referidas dimensões representam as categorias independentes de 

comportamentos associados com o sucesso ou fracasso na futura função, nas quais 

exemplos específicos de comportamentos podem ser agrupados logicamente e 

classificados com precisão, atendendo a que “comportamento” se refere ao que uma 

pessoa diz ou faz concretamente, sendo observável e verificável pelos outros, não 

incluindo inferências, sentimentos, opiniões ou generalizações vagas (Waldron & 

Joines, 1994). 

Após definidas operacionalmente as dimensões, foram extraídos e adaptados do 

Modelo de Competências do Oficial do Exército oriundo da Academia militar os 

“Indicadores Comportamentais”, ou seja, os comportamentos concretos a observar 

respeitantes a cada dimensão estabelecida. Foram ainda estabelecidos os “Indicadores 

de Medida” para cada uma das dimensões, isto é, os critérios de medida que resumem 

para cada dimensão o resultado dos comportamentos registados (Ceitil, 2006). As 

definições operacionais das dimensões estabelecidas, os exemplos dos indicadores 

comportamentais respectivos e os indicadores de medida serão apresentados 

posteriormente na descrição das respectivas provas.  
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Para finalizar este processo foi criada uma escala para avaliação das dimensões. 

A escala foi adaptada de Waldron e Joines (1994), é do tipo Likert de cinco pontos e 

assume o seguinte formato: 

 

- 5 - Muito acima do Critério – significativamente acima dos critérios exigidos 

para o sucesso no desempenho da tarefa; 

- 4 - Acima do Critério – excede, de uma forma geral, os critérios relativos à 

qualidade e quantidade dos comportamentos exigidos para o sucesso no 

desempenho da tarefa; 

- 3 - Dentro do Critério – atinge os critérios relativos à qualidade e quantidade dos 

comportamentos exigidos para o sucesso no desempenho da tarefa; 

- 2 - Abaixo do Critério – de uma forma geral não atinge os critérios exigidos para 

o sucesso no desempenho da tarefa; 

- 1 - Muito abaixo do Critério – significativamente abaixo dos critérios exigidos 

para o sucesso no desempenho da tarefa. 

 

No sentido de minimizar as dificuldades de avaliação manifestadas pelos 

observadores, foi criada uma grelha de observação onde constam as definições 

operacionais das dimensões avaliadas, os indicadores comportamentais respectivos e os 

seus indicadores de medida, bem como a escala para avaliação das dimensões. 

Descrevem-se, de seguida, as duas Provas de Grupo. 

 

5.3.1. Prova de Projecto de Planeamento 

 

Tal como foi salientado na descrição inicial do novo modelo das Provas de 

Grupo, esta prova manteve-se inalterada em tudo o que diz respeito à sua realização 

(resolução em contexto de sala de uma situação problemática por um conjunto de 

candidatos). A prova continua a ser constituída por três partes (resolução individual do 

problema; exposição oral da solução; discussão em grupo com o objectivo de chegar a 

uma solução consensual para o problema apresentado) durante as quais, os três 

avaliadores, simultaneamente, observam e registam comportamentos baseados nos 

indicadores comportamentais que constam nas suas grelhas de observação. No fim da 

prova os avaliadores ponderam e comparam as suas avaliações, tentando chegar a um 
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consenso acerca de cada um dos candidatos, no que diz respeito às dimensões 

observadas, definidas operacionalmente da seguinte forma nos Quadros 8, 9 e 10. 

 

 

 

 

Na parte escrita 

Dimensões Exemplos de Indicadores 

Comportamentais 

Indicadores de Medida 

Raciocínio/Resolução de problemas 

“Analisa toda a informação de forma 

sistemática, identifica os problemas 

reais, tendo em conta os vários pontos 

de vista e relações causa-efeito, e 

apresenta em tempo oportuno, a melhor 

solução que resolve o problema 

colocado.” 

 

“Escreve, dentro do tempo disponível, 

uma solução lógica, exequível e eficaz 

para o problema identificado.” 

 

“Apresenta por escrito, dentro 

do tempo disponível, uma 

solução lógica, exequível e 

eficaz para o problema 

identificado.” 

Comunicação escrita 

“Transmite as suas ideias ou soluções 

para o problema de forma clara, precisa 

e concisa, de modo escrito, respeitando 

as regras gramaticais e de ortografia.” 

 

“A composição respeita as regras 

gramaticais e de ortografia.”  

“A composição está de acordo com o 

limite de linhas definidos (10 a 25).” 

 

“Apresenta, dentro dos 

parâmetros definidos, uma 

composição escrita com a sua 

solução para o problema.” 

 

 

 

 

 

 

Na parte da exposição oral da solução 

Dimensões Exemplos de Indicadores 

Comportamentais 

Indicadores de Medida 

Comunicação oral 

“Transmite as suas ideias ou soluções 

para o problema de forma clara, precisa 

e concisa, expressando-se oralmente a 

um ritmo fácil de acompanhar, com 

fluência e linguagem adequada, 

certificando-se que o interlocutor as 

compreendeu.” 

 

“Transmite oralmente as suas ideias ou 

soluções de forma clara, precisa e 

concisa, de modo a ser entendido.” 

“Expressa-se oralmente de modo 

fluente, sem hesitações, utilizando uma 

entoação variada e prende a atenção.” 

 

 

“Expressa-se oralmente com 

clareza, fluência e linguagem 

adequada, não havendo 

registo de bloqueios na 

comunicação ou evidência de 

incompreensão da mensagem 

pelos outros.” 

Quadro 8 - Dimensões observadas na parte escrita da Prova de Projecto de Planeamento 

 

Quadro 9 - Dimensões observadas na parte da exposição oral da Prova de Projecto de Planeamento 
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Auto-controlo 

“Mantém o controlo de si próprio 

manifestando comportamentos que 

evidenciam domínio sobre as suas 

emoções e impulsos, quando 

confrontado com a situação de 

exposição da sua solução individual, 

conseguindo manter o contacto visual 

com o grupo e transmitindo calma e 

confiança aos seus pares.” 

 

“Durante a exposição oral controla 

eficazmente as suas emoções 

transmitindo calma e confiança aos 

seus pares, não apresentando:  

* Sinais físicos de ansiedade como 

tremores acentuados das mãos ou de 

qualquer parte do corpo, e movimentos 

ou tiques acentuados e facilmente 

identificáveis.” 

 

“Manifesta, face a uma 

situação potencialmente 

stressante, comportamentos 

de domínio sobre as suas 

emoções, segurança e 

determinação no cumprimento 

da tarefa.” 

  

 

 

 

 

Na parte de discussão em grupo 

Dimensões Exemplos de Indicadores 

Comportamentais 

Indicadores de Medida 

Persuasão/Negociação 

“Negoceia, persuade e convence os outros 

com o intuito de obter a sua aceitação, 

concordância e alteração de ideias ou 

comportamentos numa determinada 

direcção, usando racionais convincentes 

para os seus argumentos e mediação de 

ideias divergentes.” 

 

“Utiliza argumentação lógica para 

negociar, persuadir, convencer os 

outros das suas ideias e tomarem 

decisões nesse sentido.” 

“Decide e actua com segurança em 

situações de ambiguidade ou indecisão 

do grupo de modo a atingir os 

objectivos traçados.” 

 

“Tem influência directa nas 

decisões tomadas e no 

alcançar da solução, através 

da negociação e persuasão 

dos outros.” 

Comunicação oral 

“Transmite as suas ideias ou soluções para 

o problema de forma clara, precisa e 

concisa, expressando-se oralmente a um 

ritmo fácil de acompanhar, com fluência e 

linguagem adequada, certificando-se que o 

interlocutor as compreendeu.” 

 

“Transmite oralmente as suas ideias ou 

soluções de forma clara, precisa e 

concisa, de modo a ser entendido.” 

“Expressa-se oralmente de modo 

fluente, sem hesitações, utilizando uma 

entoação variada e prende a atenção.” 

 

 

“Expressa-se oralmente 

com clareza, fluência e 

linguagem adequada, não 

havendo registo de 

bloqueios na comunicação 

ou evidência de 

incompreensão da 

mensagem pelos outros.” 

Trabalho de equipa 

“Manifesta comportamentos interpessoais 

que evidenciam facilidade de integração no 

grupo, são orientados para o 

desenvolvimento da cooperação nas 

tarefas, partilha de ideias e potencialidades 

dos  vários  intervenientes,   no sentido  de  

 

“Colabora activamente com os 

elementos do seu grupo para o alcançar 

dos objectivos comuns exprimindo a 

sua opinião sem receios, respeitando 

simultaneamente as diferenças 

individuais e os pontos de vista dos  

 

“Contribui activamente, 

através do incentivo à 

cooperação e da 

comunicação assertiva, 

para a melhoria do 

desempenho    grupal,     no  

 

Quadro 10 - Dimensões observadas na parte de discussão em grupo da Prova de Projecto de Planeamento 
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melhorar o desempenho grupal e 

alcançar os objectivos colectivos 

propostos.” 

outros.” 

“Tem uma atitude positiva e utiliza o 

sentido de humor e/ou os pontos 

fortes/sucessos do grupo para, face às 

contrariedades, levantar o moral do 

mesmo.” 

sentido de alcançar os 

objectivos colectivos 

propostos.” 

“O grupo apresenta um baixo 

nível de conflituosidade.” 

 

5.3.2. Prova de Obstáculos 

 

Esta prova, tal como a anterior, manteve-se inalterada no que diz respeito à sua 

realização. A prova é efectuada no exterior, num local preparado com os materiais 

necessários para a sua execução, sendo o objectivo e as instruções da prova difundidos 

antes do início da mesma. Nesta prova, os candidatos (cinco a sete) têm como tarefa de 

grupo (sem líder designado) a transposição de um determinado obstáculo no terreno, 

tarefa essa que não apresenta excessiva dificuldade do ponto de vista do desembaraço 

físico, embora o tempo para a realizar seja diminuto, de modo a criar tensão e 

privilegiar a rapidez de actuação. Quanto ao júri, composto por três avaliadores 

distribuídos pelo local, observa e regista os comportamentos dos candidatos, tendo por 

base os indicadores comportamentais descritos na grelha de observação. Quando 

termina a prova, os avaliadores reúnem-se e comparam as suas observações, tendo em 

vista a atribuição consensual das avaliações de cada um dos candidatos para as 

dimensões observadas, cujas definições operacionais se apresentam no Quadro 11.  

 

 

 

Durante toda a Prova 

Dimensões Exemplos de Indicadores 

Comportamentais 

Indicadores de Medida 

Persuasão/Negociação 

“Negoceia, persuade e convence os outros 

com o intuito de obter a sua aceitação, 

concordância e execução de acções numa 

determinada direcção, usando racionais 

convincentes para os seus argumentos e 

mediação de ideias divergentes.” 

 

“Utiliza argumentação lógica para 

negociar, persuadir, convencer os 

outros das suas ideias e executarem 

acções nesse sentido.” 

“Identifica e avalia pontos de acordo e 

desacordo, faz pontos de situação, 

define o que é importante e clarifica os 

objectivos para o sucesso do grupo.” 

 

“Tem influência directa nas 

decisões tomadas e nas 

acções desenvolvidas, 

através da negociação e 

persuasão dos outros.” 

Quadro 11 - Dimensões observadas na Prova de Obstáculos 
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Comunicação oral 

“Transmite as suas ideias ou soluções para 

o problema de forma clara, precisa e 

concisa, expressando-se oralmente a um 

ritmo fácil de acompanhar, com fluência e 

linguagem adequada, certificando-se que o 

interlocutor as compreendeu.” 

 

“Transmite oralmente as suas ideias ou 

soluções de forma clara, precisa e 

concisa, de modo a ser entendido.” 

“Adapta a linguagem ao nível da 

audiência não recorrendo ao calão ou 

palavras obscenas.” 

 

 

“Expressa-se oralmente 

com clareza, fluência e 

linguagem adequada, não 

havendo registo de 

bloqueios na comunicação 

ou evidência de 

incompreensão da 

mensagem pelos outros.” 

Trabalho de equipa 

“Manifesta comportamentos interpessoais 

que evidenciam facilidade de integração no 

grupo, são orientados para o 

desenvolvimento da cooperação nas tarefas 

e para o aproveitamento das 

potencialidades dos vários intervenientes, e 

realiza acções no sentido de melhorar o 

desempenho grupal e alcançar os 

objectivos colectivos propostos.” 

 

“Manifesta elevado grau de dinamismo 

desenvolvendo pró-activamente acções 

em prol dos objectivos do grupo.” 

“Tem uma atitude positiva e utiliza o 

sentido de humor e/ou os pontos 

fortes/sucessos do grupo para, face às 

contrariedades, levantar o moral do 

mesmo.” 

 

“Contribui activamente 

para a melhoria do 

desempenho grupal, no 

sentido de alcançar os 

objectivos através de: 

- Participação voluntária 

nas acções do grupo; 

- Incentivo à cooperação e 

manutenção de um bom 

clima; 

- Comunicação assertiva.” 

“O grupo apresenta baixo 

nível de conflituosidade.” 

Raciocínio/Resolução de problemas 

“Analisa toda a informação de forma 

sistemática, identifica os problemas reais, 

tendo em conta os vários pontos de vista e 

relações causa-efeito, e apresenta em 

tempo oportuno, as melhores soluções que 

resolvem os problemas colocados à 

equipa.” 

 

“Identifica vantagens e inconvenientes 

das soluções equacionadas e antevê as 

suas consequências e efeitos, antes da 

tomada de decisão.” 

“Identifica um problema complexo, 

relaciona e consolida as informações, e 

actua rapidamente apresentando 

soluções lógicas, exequíveis e eficazes 

para o mesmo.” 

 

“Apresenta, ao longo da 

prova, soluções lógicas e 

eficazes, bem como alerta 

para os perigos das 

soluções ou acções 

equacionadas, contribuindo 

directamente para o grupo 

ultrapassar em segurança os 

sucessivos obstáculos.” 

 


