
Atividade desenvolvida pela equipa de psicólogos da DRM - DGAEP 

Com a extinção da Direção-Geral da Qualificação e do Emprego Público 
- INA operada pelo Decreto-Lei n.º 19/2021, de 15 de março, a DGAEP 
viu reforçadas as suas atribuições e competências em matéria de 
recrutamento e seleção, nomeadamente no que respeita à prestação 
de apoio técnico e operacional aos serviços e organismos da 
Administração no âmbito do recrutamento e seleção. 

Na DGAEP, a resposta a estas atribuições é da competência da Divisão 
de Recrutamento e Mobilidade, integrada no Departamento de Estruturas Orgânicas e de Recrutamento, 
que dispõe de uma equipa de 4 psicólogas e 2 Estagiários que assegura a mencionada prestação de apoio 
técnico e operacional aos serviços e organismos da Administração. 

A Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas define as condições em que se deve realizar o ingresso 
na AP, identificando modalidades de procedimentos concursais e explicitando a sua tramitação: 
recrutamento, seleção e ocupação de postos de trabalho. 

É neste âmbito que se enquadra a aplicação do método de seleção Avaliação Psicológica, que avalia 
dimensões psicológicas (aptidões, características de personalidade e competências comportamentais) com 
recurso a protocolos validados cientificamente, nomeadamente, através de instrumentos 
estandardizados, com um objetivo específico e delimitado: estabelecer um prognóstico de adaptação dos 
candidatos às funções a que se candidatam, tendo por referência um perfil de competências previamente 
definido. 

A 1 de julho de 2021 realizou-se a transferência física do equipamento e dos recursos humanos afetos a 
esta área de atividade, para as instalações da DGAEP e, após o processo inicial de reorganização interna, 
a 12 de outubro, realizou-se a primeira prestação de serviços de aplicação da Avaliação Psicológica. 

Desde essa data até ao presente, a atividade da Equipa de Psicólogos da DRM traduziu-se em: 

 Resposta a 23 pedidos de prestação de serviços de 9 entidades da administração central e local; 

 Aplicação da avaliação Psicológica a 362 candidatos; 

 Aplicação da Entrevista de Avaliação de Competências a 6 candidatos; 

 Elaboração de 23 Perfis de Competências suportados em estudos do mesmo número de postos de 
trabalho; 

 Conceção da metodologia de avaliação, incluindo estímulos para exercícios de grupo e guiões de 
entrevista, técnicas orientadas para a avaliação comportamental; 

 Utilização de instrumentos de avaliação em suporte de papel e de plataforma digital; 

 Elaboração do Guia do Candidato adaptado a cada procedimento e metodologia de avaliação 
utilizada; 

 Produção de resultados e de relatório técnico global de cada avaliação realizada. 

Esta Equipa investe na qualidade e rigor técnico na escolha dos novos trabalhadores para as organizações 
da Administração Pública, tendo presente a importância da avaliação da dimensão comportamental, 
objeto dos métodos de seleção Avaliação Psicológica e Entrevista de Avaliação de Competências, porque 
é o comportamento que garante o Saber Ser/Saber Estar embora o conhecimento e a formação não sejam 
parcelas a ignorar. De facto, nas nossas organizações ainda se sobrevaloriza a dimensão técnica em 
detrimento da comportamental ignorando que os motivos de insatisfação face ao desempenho dos 
trabalhadores são, essencialmente, de raiz comportamental. 

Esta tendência suporta um juízo frequente entre os especialistas desta área, relativamente às 
metodologias de recrutamento e seleção mais em uso:  

"Recruta-se pelo conhecimento e despede-se pelo comportamento" 

Há que inverter esta tendência, investindo na qualidade e quantidade de recursos materiais e humanos 
alocados às áreas organizacionais dedicadas ao Recrutamento e Seleção. 

 


