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PROCESSO EXTRAORDINARIO DE VAGAS REMANESCENTES 2º SEMESTRE 2021  

Objetivo: 

O objetivo da auto avaliação é investigar, a partir das experiências e conhecimentos do candidato, suas aptidões 

e competências comportamentais para ingressar na vaga  

A auto avaliação é semiestruturada, ou seja, além das perguntas aqui elencadas, a comissão poderá incluir 

outras perguntas que julgarem necessárias tanto previamente quanto no decorrer do processo. 

 

1. Fale um pouco sobre você e porque decidiu entrar em na ETEc “Dr. José Luiz Viana Coutinho”, por que 

você escolheu o curso técnico e quais são os motivos para essa  escolha ? 

 

 

 

2. Fale um pouco sobre sua experiência profissional. Local de atuação, tempo, função.  

(Relatar o conhecimento e/ou vivência e/ou experiência na área).  

 

 

 

3. Na sua opinião, quais as características que o Técnico deve ter? 

 

 

4. Você se lembra de algum acontecimento que tenha sido um obstáculo para realizar uma  tarefa? Se 

positivo, relate como agiu neste momento, explicando sua ação e resolução do problema. 

 

 

5. Ao receber a certificação de Técnico o que vai mudar na sua vida profissional? 

 

 

6. Comente sobre alguma situação de conflito que você vivenciou com colegas no ambiente de trabalho ou 

escolar. Explique qual foi a sua reação e como o problema foi solucionado. 

 

 

7. Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje? 
 

 

8. O que você faz no seu tempo livre? 
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9. Por que você é o candidato ideal para esta vaga? 

 

 

10. ________________________________________________________________________________________
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