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PROCESSO EXTRAORDINARIO DE VAGAS REMANESCENTES 1º SEMESTRE 2022   

 

Nome: 

RG  Curso:  

 
Já cursou algum curso Técnico 
Oferecido pelo Centro Paula 
Souza? 

 
(    ) Sim 

 
(    ) Não 

 
Quais :______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 

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” 

 

 

  

  

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 na área escolhida por você?  
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4. Você se lembra de algum acontecimento que tenha sido um obstáculo para realizar uma tarefa, ou 

desenvolver alguma atividade que lhe foi proposta? Se positivo, relate como agiu neste momento, 

explicando sua ação e resolução do problema.  

  

 

 

 

 

  

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

  

  

 

 

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?  Comente  

  

  

9. Seu Conhecimento sobre Informática é:  

(    ) Básico    (    ) Intermediário    (    ) Avançado 
 
 
 

10. Qual seu nível de conhecimento nos seguintes programas:  

Programas 
Assinalar com X 

Básico Intermediário Avançado 

A – WORD    

B – EXCEL    

C – POWER POINT    

D - WINDOWS    
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E - INTERNET    

 

11. Qual sua situação atualmente? 

 

(     )  Trabalho na área do curso pretendido, estou empregado com carteira de trabalho 
assinada  

(     )  Trabalho na área do curso pretendido, mas não tenho carteira de trabalho assinada 

(     )  Trabalho por conta própria 

(     )  Trabalho em outra área, estou empregado com carteira de trabalho assinada 

(     )  Trabalho em outra área, mas não tenho carteira de trabalho assinada 

(     )  Já trabalhei, mas não atualmente não estou trabalhando 

(     )  Nunca Trabalhei 

(     )  Nunca trabalhei, mas estou procurando emprego 

 
12. Idade 

(     )  14 a 18 anos 
(     )  19 a 24 anos  
(     )  25 a 35 anos   
(     )  acima de 35 anos  
 

13.  Você já realizou algum curso na área de Língua Estrangeria Moderna: 
(   ) Inglês    (    ) Espanhol   (   ) Italiano    (   ) Frances   (    )   outras 
 
Em caso positivo, em qual estabelecimento ? 

 
14. Por que você resolveu se inscrever para esse processo de vagas remanescentes 
??______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

15. Por que você é o candidato ideal para esta vaga neste curso técnico?  Relate quais são seus maiores 

objetivos, quais realizações você busca nesta área, ideais profissionais.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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