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COMPONENTES 

DAS 

COMPETÊNCIAS 

CRITÉRIOS 
 DE  

AVALIAÇÃO 

DOMÍNIOS / 

TEMAS 
(OPCIONAL) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

Muito Bom 
(18 – 20) 

Bom 
(14 – 17) 

Suficiente 
(10 – 13) 

Insuficiente 
(0 – 9) 
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CONHECIMENTO 

1 .Grupos 

 

2. O trabalho em 

equipa 

 

 

3. Equipas 

multidisciplinares 

 

 

4. Tarefas que em 
relação a esta 
temática se 
encontram no 
âmbito de 
intervenção do/a 
Auxiliar de Saúde 
 
 

-Conhece muito bem o conceito de 
grupo e princípios de 
funcionamento, desenvolvimento, 
estrutura, evolução e dinâmica; 
-Conhece muito bem o conceito de 
equipa multidisciplinar e seu 
funcionamento nos diferentes 
contextos da saúde; o papel do 
Auxiliar de Saúde no funcionamento 
de uma equipa multidisciplinar 

-Conhece bem o conceito de grupo e 
princípios de funcionamento, 
desenvolvimento, estrutura, 
evolução e dinâmica 
-Conhece bem o conceito de equipa 
multidisciplinar e seu 
funcionamento nos diferentes 
contextos da saúde; o papel do 
Auxiliar de Saúde no funcionamento 
de uma equipa multidisciplinar; 

-Conhece razoavelmente o conceito 
de grupo e princípios de 
funcionamento, desenvolvimento, 
estrutura, evolução e dinâmica; 
-Conhece razoavelmente o conceito 
de equipa multidisciplinar e seu 
funcionamento nos diferentes 
contextos da saúde; o papel do 
Auxiliar de Saúde no funcionamento 
de uma equipa multidisciplinar; 

-Não conhece o conceito de grupo e 
princípios de funcionamento, 
desenvolvimento, estrutura, 
evolução e dinâmica; 
-Não conhece o conceito de equipa 
multidisciplinar e seu 
funcionamento nos diferentes 
contextos da saúde; o papel do 
Auxiliar de Saúde no funcionamento 
de uma equipa multidisciplinar 

COMUNICAÇÃO 

-Conhece muito bem como ter 
autocontrolo em situações críticas;  
o impacto das suas ações na 
interação e bem-estar emocional de 
terceiros; os princípios de ética no 
desempenho das suas funções de 
Auxiliar de Saúde; normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

-Conhece bem como ter 
autocontrolo em situações críticas;  
o impacto das suas ações na 
interação e bem-estar emocional de 
terceiros; os princípios de ética no 
desempenho das suas funções de 
Auxiliar de Saúde; normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

-Conhece razoavelmente como ter 
autocontrolo em situações críticas;  
o impacto das suas ações na 
interação e bem-estar emocional de 
terceiros; os princípios de ética no 
desempenho das suas funções de 
Auxiliar de Saúde; normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

-Não conhece a como ter 
autocontrolo em situações críticas;  
o impacto das suas ações na 
interação e bem-estar emocional de 
terceiros; os princípios de ética no 
desempenho das suas funções de 
Auxiliar de Saúde; normas e/ou 
procedimentos definidos no âmbito 
das suas atividades; 

 
RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 
 

-Demonstra sempre capacidade de 
resolução de problemas e conflitos 

-Demonstra quase sempre 
capacidade de resolução de 
problemas e conflitos 

-Demonstra algumas vezes 
capacidade de resolução de 
problemas e conflitos 

-Não demonstra capacidade de 
resolução de problemas e conflitos 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 
 

-Demonstra sempre capacidade de 
escuta ativa. 
-Demonstra sempre zelo pela 
melhoria da qualidade do serviço. 
-Demonstra sempre rigor e 
responsabilidade no cumprimento 
das regras de segurança e 
procedimentos organizacionais 

-Demonstra quase sempre 

capacidade de escuta ativa. 

-Demonstra quase sempre zelo pela 

melhoria da qualidade do serviço. 

-Demonstra quase sempre rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 

-Demonstra algumas vezes 

capacidade de escuta ativa. 

-Demonstra algumas vezes zelo pela 

melhoria da qualidade do serviço. 

-Demonstra algumas vezes rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 

-Não demonstra capacidade de 

escuta ativa. 

-Não demonstra zelo pela melhoria 

da qualidade do serviço. 

-Não demonstra rigor e 

responsabilidade no cumprimento 

das regras de segurança e 

procedimentos organizacionais 
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