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i

c

ldentificou
instrumentoo adequados tarefa, no
entanto, a sua aplicagto nlo fol totalmente eficaz

(verifrcaram-se erros).

O

equipamento

de

seguranga foi identificado, por6m ndo foi utilizado
durante toda a prova. INUEL 13-181

i

ldentificou todos instrumentos adequados tarefa e
aplicou-os de forma baetante eficaz e com destreza
manual e mecinica. O equipamento de seguranga
foi identificado utilizado na sua totalidade.
Verificouee um enquadramento do equipamento de
seguranga e da sua importlncia. INIVEL 17-201

e

Cllculo classificagio fi nal

clAsslFlcAgAo

FINAL =

4ao/o

PARTE | + 60% PARTE ll = _Q_+_$_=_0Sendo que:

PARTE I =60 % classificagio a) + 40% classificagho b) =

-0-+-0-=-0*

e
PARTE ll =60 % classificagilo a) + 4o% classificagilo

b1=

_S-+_0-=-0-

O candidato compareaeu e frova de Conhecimentos, no entanto, rejeitou conatetizar a mesma.
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GRELHA DE AVALnqAO DO CANDTDATO

Data de reafizagfio da prova de conhecimentos:27lO2l2A$
C6digo do candidato: C01
Nome do candidato: Anlbal Rogdrio Teles Gomes

Escala de avaliagflo

Classificaglo

Claesifrcaglo

Parte

Parte ll

I

Nio executou o que lhe foi proposto. Ndo pmsuia
qualquer conhecimento sobre os procedimentos a
efetuar. INIVEL 041
Executou

o que lhe foi

proposto com bastante

dificuldade, deixando bastanteo tarefas por realizar.

Nf,o possula conhrcimento sobre todos os
procedimentos a,assegurar para realizar a tarefa de
modo coneto. [NIVEL 5€l

a) Qualidade do
trabalho efetuado
e conhecimentos
t6cnicos

Executou o que lhe foi proposto, delxando poucas
tarefas por realizar. O resultado final 6 satisfiat6rio,

no entanto houve procedimentos por
tNlvEL g-f2l

garantir.

0

0

0

0

Executou sem dificuldade o que lhe foi propoeto.
Realizou praticamente todc os prooedimentos. O
resultado final foi bastante satisfat6rio. tNhtEL 13-

r6l

Realizou todos os prrcedimentos sem qualquer
dificuldade. Executou mais do que lhe foi proposto
para melhorar a qualidade da tarefa. O resultado
finaf foi muito bom e efpaz. INIVEL 17-201

N6o possuia qualquer conhecimento para o
manuseamento dos instrumentos adequados e
tarefa nem para a utilizaglo do equipamento de
b) Manuseamento

dos instrumentos
adequados e
tarcfa e utilizagio
do equipamento
de protegflo
individual

seguranga. INIVEL 041

Reconheceu os instrumentos adequados

I

tarefa,

no entanto, nlo o's conseguiu apli<xr de forma
adequada. Nio identificou e/ou nio utilizou o
equipamento de seguranga. ;rulVeL

S{1

i

ldentificou os instrumentos adequados tarefa, no
entanto, a sua aplicaglo n{o foi eficaz e careceu de
destreza manual. O quipamento de seguranga foi
identiflcado, .por6m
utitizado na sua
totalidade. INIVEL g-121

nlo foi
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