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Contextualização
Um dos princípios da fundação da União Europeia é a livre circulação de capitais e
pessoas através das fronteiras
onteiras europeias. De facto,
fa to, as estatísticas mostram agora que
um número significativo de trabalhadores europeus se têm mudado e ainda se mudam
atualmente para outros países membros da UE para efeitos de emprego. É comum, no
entanto, os trabalhadores imigrantes
imig
terem muito pouco conhecimento do idioma do
país de acolhimento,, o que representa enormes problemas, tanto para si próprios
como para os seus futuros empregadores. Existem algumas situações de trabalho em
países estrangeiros em que o conhecimento da língua é irrelevante ou de pouca
importância - pelo menos para fins de realização do trabalho em si.. Mas, na maioria
dos casos é exigido um elevado nível de competência e observa-se frequentemente
que os trabalhadores imigrantes, embora possam ser bem qualificados,
ficados, não são bem
sucedidos nos
os níveis de domínio da língua estrangeira exigida para trabalhar eficiente
e eficazmente.
mente. Esta situação resulta em desperdícios e de uma forma geral em baixo
desempenho. Por vezes, as agências de emprego que enviam trabalhadores
trabal
para o
estrangeiro fazem exames para verificar as competências linguísticas dos candidatos,
mas na maioria dos casos, o que é avaliado são os conhecimentos gerais de Inglês,
Alemão, Francês, etc., dos candidatos.
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A linguagem que é testada não reflete o registo, o jargão e o vocabulário específico do
trabalho que irão desenvolver.
desenvolver
Para resolver esses problemas a União Europeia tem vindo a tentar introduzir
instrumentos que facilitem a transferência de qualificações e competências para fins
académicos ou profissionais através das suas fronteiras. Éste projeto de parceria
designado “Ferramentas de competências Vocacionais em Línguas” (LCCTV
(
do inglês
“Languages Competence Certification Tools for the Vocations)
Vocations) faz parte deste trabalho.
Uma das contribuições deste
este projeto para a tentativa de tornar transparentes as
qualificações e competências é o presente manual. Este manual consiste numa
abordagem passo-a-passo
passo para o desenvolvimento de testes de competências em
línguas estrangeira (também designados testes de “Performance”)) para as vocações
profissionais. Este manual destina-se
destina a ajudar os professores e formadores de línguas
(do ensino iniciall e terciário) e examinadores,
examinadores na preparação dos testes de línguas
estrangeiras que podem identificar os níveis de competência
c
em línguas estrangeiros,
por parte dos examinandoss, para fins de atividade profissional.

METODOLOGIA
Uma vez que cada indústria tem seu próprio jargão, cada indústria
ind stria precisa do
d seu
próprio conjunto de testes de competências linguísticas. No processo
rocesso de agrupamento
dos testes, os profissionais que os elaboram consciencializam-se
consciencializam se da necessidade de
colocar
olocar o contexto da língua no centro de
d cena. Mas, esses mesmos profissionais que
elaboram os testes de línguas, muito raramente são especialistas numa
n
ou noutra
determinada industria. Portanto não sendo um especialista numa
num indústria em
particular, como é que um profissional a elaborar testes de línguas pode conhecer e
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compreender o contexto e assim desenhar/elaborar esses mesmos testes de forma
realmente testarem a capacidade do candidato de compreender e expressar o
suficiente numa língua estrangeira de forma a vencer numa determinada atividade
profissional num
um país estrangeiro? Não existe nenhuma fórmula mágica para isso.
Para o profissional que elabora
labora os testes, a compreensão dos contextos de trabalho de
outras pessoas envolvem um grande investimento em pesquisa/leitura,
pesquisa/leitura inquérito e
observação. O contacto regular com os alunos de língua que trabalham em
determinada indústria consiste numa
n
grande ajuda; alguns contextos de trabalho são
simplesmente mais familiar do que outros e, portanto, mais fáceis de trabalhar. Por
exemplo, embora Medicina seja altamente específica no que respeita a jargão
(vocabulário específico), todos nós já temos vistos médico-novelas
novelas na TV, visitamos o
médico, engolimos comprimidos e já temos ido a hospitais. A linguagem
inguagem médica é
obscura e muito especializada, mas, pelo menos, os cheiros e sons de uma clínica são
parte da nossa vida diária - o mesmo com a Construção e o Turismo.
ismo. Não é assim tão
fácil com indústrias como a Manufactura de tapetes/carpetes ou a construção naval. A
familiaridade com o contexto é adquirida através da exposição repetida a
documentação de uma indústria e frequente
freq
contacto
to com seus trabalhadores;
gradualmente,
radualmente, o profissional que elabora os testes de línguas torna-se
se uma espécie de
expert numa determinada indústria e nas suas operações, pelo menos teoricamente.
Apesar desta especialização se adquirir por interação com os activos dessa indústria e
não através de nenhum tipo de experiencia no terreno, é um requisito importante. O
que também é um requisito é o conhecimento dos vocábulos e a criatividade
necessária para projetar os
o items de um teste para que este avalie o que é suposto
avaliar.
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Seguidamente apresenta-se
se um resumo dos passos para a construção de um teste de
competência linguística:
1) Identificar as competências profissionais necessárias
necessári para trabalhar nos diferentes
níveis, numa indústria;
2) Converter as competências profissionais em competências linguística
ísticas necessárias
para executar as tarefas a diferentes níveis;
3) Compilar vocabulário característico da indústria;
4) Identificar as estruturas gramaticais que se ajustam às situações comunicacionais
comunica
de
cada nível da indústria;
5) Estabelecer o tipo de teste a utilizar e desenvolver as suas especificações;
6) Construir os itens e do teste e realizar um teste-piloto
teste piloto do próprio teste.
Estes passos são explicados
os abaixo.
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Passo 1 - Identificar as competências profissionais
necessárias para trabalhar
trabalhar nos diferentes níveis, numa
indústria
Numa indústria em geral é possível establecer cinco ou seis níveis de atividades. A sua
designação pode variar de indústria para indústria (comparando por exemplo indústria
naval com enfermagem), mas, basicamente,
basicamente, esses níveis podem ser reduzidos a algo
como:
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a) Aprendiz / estagiário
b) Empregado/colaborador qualificado (não gestores)
c) Gestor
estor de primeira linha. Consiste num supervisor, que supervisiona atividades e
respectivo desempenho em tarefas de linha de
de produção. Cargos asociados com tais
posições são por exemplo: capataz, chefe, sargento, gerente de ala, etc.
d) Gestor intermédio. Alguém que gere os supervisores, supervisionando o dia-a-dia
dia
das operações.
e) Gerente sênior. Alguém com autoridade e que tem a responsabilidade de planear e
dirigir o trabalho, geralmente com o poder, demitir, promover os outros
colaboradores.
As descrições dos cargos são amplamente disponíveis, o que irá ajudar a compilar mais
informações sobre os deveres de cada um destes níveis de atividades nas empresas. Os
profissionais que elaboram os testes de competências em línguas usam-nas,
usam
assim
como reúnem uma grande quantidade de informação proveniente de outras fontes,
sobre as tarefas de cada nível de atividade. Vendo a complexidade
complexidade das hierarquias e os
papéis desenvueltos, surgem idéias para itens de testes, bem como, fornecem uma
visão mais ampla sobre o contexto de trabalho. (Para ilustração e clarificação ver
anexos 1 e 3 .
Para os fins deste manual, assumimos que o nível de competências e responsabilidade
num determinado trabalho/atividade reflete-se
reflete
no nível de competências
competência em língua
estrangeira necessária para o realizar. Assim, os gerentes séniores,
niores, porque podem
pode
precisar de comunicar com uma variada
variad gama de pessoas e lidar com textos
complexos, exigem um maior nível de competência linguística estrangeiro do que, por
exemplo, os estagiários. Isto não quer dizer que um funcionário com um nível de
aprendiz não possa ter competências em línguas estrangeiras
iras tão ou mais
desenvolvidas que o seu Diretor. Na verdade, esto até é bastante frequentemente,
freq
particularmente em determinados países em que a maioria das escolas de formação
profissional têm programas de língua estrangeira,, através dos quais os estudantes
adquirem os níveis B1/B2 do QECR, enquanto os seus chefes, de gerações mais velhas
podem bem não ter estudado línguas estrangeiras na escola.
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Passo 2 - Converter as competências profissionais em
competências linguísticas necessárias para executar as
tarefas
arefas a diferentes níveis
Os testes de línguas
nguas são geralmente de dois tipos, consoante a sua finalidade: testes
de desempenho e testes de competências/proficiência. Os testes de desempenho são
associados ao ensino e são concebidos para testar a capacidade
capacidade de retenção e
compreensão das coisas por parte dos estudantes e a sua capacidade para aplicá-las.
aplicá
Os testes de competências/proficiência são, porém, os alvos
alvo deste manual. Os testes
de proficiência procuram olhar para o futuro uso da linguagem - no nosso caso, no
emprego - e testar a capacidade do candidato
candidato de lidar com situações a nível
profissional que exigem o emprego desses conhecimentos. Os profissionais que
elaboram os testes têm que considerar os contextos em que as pessoas operam e
como e quando precisam
recisam se comunicar. Têm que construir mini-cenários
mini cenários e narrativas
nas suas cabeças, quer para efeitos de compor um teste de ouvir, escrever um texto
para um item de compreensão de leitura ou simplesmente gerar frases individuais
para exercícios de completar
completar espaços em branco. Estes profissionais necessitam de
imaginar as pessoas numa indústria,
ind stria, comunicando ao telefone, fax e nas mesas de
almoço, imaginá-los
los em vários papéis na indústria e captar o que eles dizem, escrevem
e lêem e em seguida, converter essa
essa informação em itens de teste. Existem pequenas
diferenças entre a escrita de exercícios para uma linguagem de manual de um curso e
escrever itens de testes. Se houver diferenças é no nível de escrutínio de que os items
de teste podem realizar e a consequente
consequente importância de os fazer correto.
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A tabela a seguir ilustra a correlação entre níveis de emprego ou atividade numa
indústria, neste caso a indú
ústria
stria da Construção e a competência em língua estrangeira
exigida em cada nível. Com base na informação nas quatro primeiras colunas, o
profissional que elabora os testes precisa de estar em tal ponto de familiaridade com a
indústria que lhe permita ser capaz de saber ou imaginar as funções de comunicação
que os colaboradores, nos diferentes níveis de antiguidade
antiguidade e/ou hierarquia têm de
realizar. Essas funções comunicativas, juntamente com o conhecimento dos programas
de ensino de gramática de uso comum no ensino de línguas, formará a base para os
testes.
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Cargo / nível

Áreas de trabalho

Descrição do trabalho

Competências ocupacionais

Funções de comunicação

Aprendiz / trabalhador
não qualificado (nível
de habilitações:
primário e
frequentemente
secundário)

Construção e manutenção de
edificios, estradas, caminos de
ferros, canais e barragens

O trabalho envolve tarefas manuais de
rotina, utilizando ferramentas e
equipamentos

Cavar, hidratação cal, perfurar,
levantamento e medição de
compensação, carga, descarga,
colocação de cascalho, tijolos e
outros materiais, montagem de
equipamentos básicos

Compreender instruções,
fazer requisições, completar
formulários simples

Trabalhador qualificado
(nível de habilitações:
primário e
frequentemente
secundário)

Trabalho de construção, tal
como: Assentamento de tijolos,
alvenaria, corte de pedra,
trabalhar com cimento, etc.
Inclui: carpinteiros,
marceneiros, especialistas em
reparação de telhados, pisos e
revestimentos, estucadores,
isolamento, encanadores,
trabalhadores de gasodutos,
eletricistas e pintores.

O trabalho qualificado é geralmente
resultado de uma combinação de
vários anos de experiência como
trabalhador não qualificado, e
formação, normalmente numa das
sub-áreas mencionadas.

Conhecimento e competências
específicas para trabalho com
ferramentas e conhecimento de
todas as fases do processo,
ferramentas e materiais
necesários, bem como da natureza
e utilidade do produto final. São
requeridos por vezes, papéis
is de
supervisão e formação.

Compreender mas também
dar instruções, fornecer
explicações simples e
descrições, completar
formulários relacionados com
o seu trabalho

Técnico / supervisor
(nível de habilitações:
pelo menos secundário,
mas frequentemente
hoje em dia, nível
superior)

Construção e trabalhos
especializados relacionados,
tais como: hidroeletricidade,
construção de abastecimento
de água subterrânea e de
esgoto, pontes, estradas,
barragens e aeroportos. Tarefas
podem incluir: agrimensura e
cartografia, legislação, medição
da terra, etc.

Tarefas técnicas da construção,
envolvendo construção, manutenção e
reparação, bem como por vezes um
papel de concepção/design.

Capacidade de aplicar conceitos,
métodos aprendidos,
procedimentos e procesos de áreas
específicas da construção. É
necessário desenvolver tarefas
técnicas e monitorar e controlar
dispositivos e sistemas técnicos.

Proferir recomendações,
sumariar, trabalhar com
matemática e medições,
elaborar relatórios técnicos.

Gestor de empresa
(nível de habilitações:
pelo menos secundário,
mas frequentemente

Construção, consultoria, gestão
de projeto, planeamento e
design.

Gestão de empresas (geralmente as
suas próprias empresas). Planeiam,
geram e coordenam as atividades da
empresa, conduzem negociações com

Desenvolver atividades de negócio,
tais como negociar com clientes e
fornecedores. Prestar contas,
reportar e discutir em reuniões.

Trocar ideias e discutir a um
nível de absttração/teórico,
tomar e justificar decisões,
negociar com outras partes,
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hoje em dia, nível
superior)

Engenheiros civis e
arquitetos (nível de
habilitações: superior)

Responsáveis de obra e
engenheiros de projecto
incluem: arquitetos, paisajistas,
hidrologistas, engenheiros de
todas as especialidades.
Pesquisa e consultoria.

fornecedores e clientes e outras
organizações, planeiam e monitorizam
a utilização dos recursos da empresa e
empregam pessoas
(admitem/demitem)

Geralmente é necessário
conhecimentos técnicos, mas nem
sempre – muitas empresas são
geridas por entendidos em
negocios, em vez de entendidos
em construção.

reportar por escrito e
oralmente

Planear, gerir e coordinar projetos de
construção e design. Avaliar e analizar
pesquisas e artigos bem como
documentação de concepção
arquitetônica, planos urbanos e
paisagens.

Formular políticas e ser
responsável pelo desempenho
global dos produtos e serviços de
uma empresa. Representar a
empresa perante outras
organizações, incluindo
autoridades
idades do Estado. POdem ter
que preparar e escrever artigos
técnicos ou científicos.

Formular e apresentar ideias
e sugestões baseadas em
análises aprofundadas, dar
opiniões e recomendações,
discutir políticas, preparar
documentação de alto nível.
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Passo 3 - Compilar vocabulário característico da
indústria
Existem inúmeras fontes de onde extrair vocabulário específico de uma indústria.
ind
Incluem o seguinte:
1) ESP e qualquer outro livro/manual de cursos de linguagem específica e outro
material educacional
nal (se disponível no mercado);

9

2) Glossários e dicionários de termos relacionados a indústria;
ind
3) Documentação específica da indústria (normas, procedimentos, normas de saúde e
segurança, especificações técnicas, qualquer outra documentação autêntica);
4) Revistas
evistas especializadas e outras edições, como newsletters,, boletins informativos,
circulares, etc.;
5) As publicações especiais das respectivas Câmaras de Indústria, associações
profissionais e outras organizações;
6) Os títulos dos capítulos, títulos de
de secções e subtítulos de livros fundamentais que
sintetizem ou introduzem a indústria;
7) Sites
ites especializados e fóruns;
8) Minutas e publicações das conferências sobre temas relacionados com a indústria
em questão;
9) Programas de TV e materiais em vídeo
vídeo discutindo vários aspectos da indústria em
questão.
Todos são fontes essenciais de referência para os profissionais que elaboram os testes.
Através deles, o profissional adquire uma visão do contexto industrial e o material irá
gerar idéias e frases que podem ser utilmente integrados em itens de teste. A
capacidade de gerar o vocabulário, no entanto, é provavelmente mais uma questão da
combinação de experiência e intuição ao invés de qualquer procedimento sistemático.
Existem listas de vocabulário fornecidas
fornecidas por grandes editoras que classificam o
vocabulário de acordo com os níveis de proficiência da língua inglesa. São
extremamente úteis (ver “The Oxford 3.000 word list”
list - Oxford University Press).
Press De
notar porém que tal material consiste em são listas de
de vocabulário de Inglês Geral.
Para listas de palavras e termos específicos para profissões, o profissional que elabora
os testes está totalmente por sua conta.

Passo 4 - Identificar as estruturas gramaticais que se
ajustam às situações comunicacionais de cada nível da
indústria
Com algumas adaptações e cruzamentos entre os níveis, uma estrutura gramatical
para um curso de línguas bem elaborado, o qual foi articulado com o Quadro Comum
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de Referência Europeu para as Línguas, pode fornecer uma estrutura para
par o
planeamento das formas das frases que irão integrar o teste e será testado dentro do
mesmo teste. A seguinte lista de itens gramaticais e estruturas foi retirada do
programa da Penguin Books (Longman Corpus Network).
). Embora os detalhes do
programa se estejam
stejam relacionados com o relacionem para o Inglês, os princípios por
trás das divisões na lista podem ser transferidos para outras línguas.
10

1) CEFR Nível A1










Frases simples de uma cláusula ou duas cláusulas juntas;
As formas singular e plural
Formas possessivas
sivas
Os pronomes, determinantes, interrogativos, artigos números, possessivos,
quantitativos
As construções comuns de adjetivos
Verbos imperativos Positivo
Formas de interrogação
Os advérbios de frequência, lugar e tempo
Conjunções

2) CEFR Nível A2
Como acima e acrescentan
tando:














Os quantitativos
Formas dos verbos imperativas negativas
Os verbos do passado para a previsão e intenção
Duas cláusulas juntas com “porque”
Os pronomes indefinidos
Quantitativos e distributivos
Os adjetivos comparativos e superlativos
superla
As questões negativas
Expressando significado futuro
Verbos frasais (“phasal
phasal verbs”)
verbs
Os verbos irregulares
Pronomes indefinidos
Discurso direto e indireto (“reported
(“
speech”)

3) CEFR Nível B1
Como acima e acrescentando:






Frases com mais de duas cláusulas
clá
principais
As frases condicionais
Os pronomes indefinidos
Pronomes reflexivos e relativos
As cláusulas relativas
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Os adjetivos de intensificação
Formas verbais mais complexas (em Inglês: Present Perfect Simple)
Simple
Formas verbais passivas
Obrigações e sugestões
gestões
Frases de interrogação
11

4) CEFR Nível B2
Como acima e acrescentando:







Frases complexas, incluindo “if
“ clauses”
Os pronomes recíprocos (em Inglês: each other)
Intensificadores mais complexos “quase como, tal como”
Formas verbais Passivas Simples
Outras
tras formas verbais mais complexas - passado perfeito / ter feito alguma
coisa / passado contínuo passivo
Discurso relatado com verbos de relato no pasado

5) CEFR Nível C1
Como acima e acrescentando:



Verbos mais complexos (em Inglês: pretérito perfeito contínuo
contínuo / futuro
contínuo, etc.)
As frases condicionais e as frases com orações relativas embutidas

Passo 5 - Estabelecer as especificações do teste
Não é surpreendente que os testes sejam analisados e criticados mais intensamente
do que quase qualquer
er outro dispositivo educativo. No fim de contas, as carreiras,
expectativas e ambições, fortunas e orgulho estão geralmente em jogo e todos
querem ter certeza de que um teste realmente testa aquilo para o qual foi desenhado,
não seja mais difícil ou mais fácil do que precisa de ser, nem muito longo ou muito
curto e que é uma maneira precisa e justa de avaliar.

1) Especificações - conteúdo e finalidade
É extremamente importante a elaboração de especificações para os testes.
Especificações são descrições de todas as características de um teste e fornece
informações detalhadas sobre a extensão dos documentos, tipos de item etc, aos
profissionais que os elaboram. É comum os editores do teste emitirem especificações
muito claras para os profisionais que se comprometem
comp
a elaborá-los.
los. Estes usam essas
especificações
pecificações consecutivamente, a fim de manterem para que o exame deste ano
avalie exatamente da mesma forma, embora com conteúdos diferentes, do do ano
passado e no próximo ano faça igualmente a mesma coisa. As especificações
especificações dos
This project has been funded with support from the European Commission
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testes apoiam o desenvolvimento dos itens do teste, cada vez que o teste é escrito ou
elaborado. Elas são a principal ferramenta para orientar o profissional na criação e
geração de itens de teste que são consistentes em conteúdo e que têm
tê igual
capacidade para avaliar a competência linguística. Especificações para testes são
documentos que evoluem ao longo tempo, com pequenos acréscimos e alterações,
continuamente afinados.
Alderson et al. em “Construção de testes da linguas e Avaliação (Language Test
Construction and Evaluation - Cambridge University Press) dizem que as especificações
devem incluir:
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Uma declaração clara da finalidade do teste
Uma descrição dos examinandos / público-alvo
público
Uma declaração do nível do teste
Referência a qualquer
uer libro/manual de curso de línguas, existente e adequado
O número de seções
O tempo disponível para cada secção
A ponderação para cada seção
Detalhes sobre o tipo de textos
Informação sobre a extensão dos textos
Informação sobre competências lingüísticas
lingüísticas e elementos a serem testados
Detalhes sobre tipos de atividades e items
Critérios de rubricas para pontuação

2) Perfis específicos da Indústria
Para efeitos de criação de um perfil claro dos potenciais candidatos que irão fazer o
teste, é necessário ter descrições de performances típicas em cada nível e descrições
do que os candidatos em cada nível devem
deve ser capazes de fazer no mundo real. Estas
competências linguísticas
ísticas e desempenho no trabalho podem ser organizados num
quadro de referências baseadas
basead no trabalho, usando o CEFR como modelo. Por meio
de um modelo, o Anexo 2 apresenta uma tabela sobre as competências linguísticas e
competências adequadas por 5 níveis dentro da indústria da construção. A tabela inclui
as competências linguísticas
sticas que os testes visam avaliar, o nível mínimo de exigências
linguísticas, as especificações do teste por competências (acompanhado de critérios de
avaliação) e exemplos de tarefas de teste que podem ser usados para escrever os
o itens
de teste. O Anexo 4 apresenta uma tabela de
d competências lingüísticas para os 3 níveis
principais dentro da indústria naval, enquanto o Apêndice 5 apresenta uma tabela
sobre as competências linguísticas, critérios de avaliação e tipos de exercícios para o
nível A1 dentro da mesma indústria naval.

3) Os items do teste
Para além do nível do teste, o seu comprimento e as competências lingüísticas que ele
visa testar, os profissionais que elaboram os testes consideram o melhor e mais
apropriados tipo de ítems a utilizar. O design dos itens do teste depende das
competências linguísticas que estão sendo testadas (comparar
ar o teste de
This project has been funded with support from the European Commission
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conhecimento de vocabulário de testes com os testesoralidade).Em testes de
conhecimento de vocabulario com o teste de competências
competências de oralidade). Nos testes
não-orais,
orais, os itens de teste estão quase sempre em formato fixo de resposta,
resposta
especialmente nos níveis mais baixos,
baixos sendo a múltipla escolha o mais comum.
Abordagem habitual naa construção de itens de de testes de múltipla escolha é a de
apresentar uma amplitude
de de respostas que se prevêm com base em confusões típicas
ou mal-entendidos.
entendidos. Na linguagem dos profissionais de criação de teste,
teste estes são
conhecidos como 'distratores
distratores' e a opção correta é conhecida como "a chave". As
especificações dão instruções claras sobre o número de distratores para ser usado em
qualquer ítem de teste, o seu comprimento e o estilo. Existem variações comuns nos
n
ítem de testes de múltipla escolha, assim como um número de alternativas bem
usadas. Uma lista de tipos de tarefas comuns para testar
test (e praticar)) leitura e audição,
compilado por N. Canham (OUP 2006), é apresentado abaixo:

13

This project has been funded with support from the European Commission
Com
under the Lifelong
Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
therein

4) Tipos comuns de ítems de testes de línguas
Exemplos para “Leitura”
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Tipo de atividade

Exemplo

Perguntas Gerais de Múltipla Escolha

Qual dessas opções melhor descreve o propósito do escritor?

Questões de múltipla escolha com frase inacabada

O departamento fechou porque (a, b, c, d)

Verdadeiro ou falso

Decida se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas de acordo com o texto

Perguntas de resposta curta

Qual o departamento mais provável para fechar?

Frase para completar

Os gestores decidiram fechar o departamento …

Títulos correspondentes

Combinar cada título com o parágrafo ou secção correto. Há um título
títul a mais

Correspondência múltipla

Para cada questão, escolher qual a opção a que se refere. Que departamento (1) Está
subdimensionado em termos de staff?? (2) Vai fechar na próxima semana?

Transferência de informação

Complete a tabela / fluxograma / formulário
ulário / diagrama com base nas informações da
passagem

Resposta pessoal

A que ponto você concorda com a opinião do escritor?

Re-aplicar ideias

O escritor sugere algumas formas de lidar com disputas de pessoal. Que soluções seriam
mais úteis nestas situações?

Relevar a gramática

Sublinhar exemplos de pronomes relativos usados na passagem.

Encontrar vocabulário

Procurar palavras ou frases no texto com significados semelhantes às expressões abaixo
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Exemplos para “Escuta”

Tipo de atividade

Exemplo

Questões de escolha múltipla

O departamento fechou porque a, b, c

Verdadeiro ou falso

Decida se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas de acordo com o orador.

Correspondência

Ouvir cinco pessoas a falar sobre o lugar onde trabalham. Combinar cada orador (1-5)
(1 com a
opinião que expressa (a-f).
f). Há uma opinião a mais que não é necessário.

Transferência de informação

Complete a tabela / fluxograma / formulário / diagrama com base nas informações da
gravação

Frase para completar

Os gestores decidiram fechar o departamento …

This project has been funded with support from the European Com
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As competências
ompetências de oralidade são muito mais difíceis de avaliar objetivamente do que
competências recetivas, tais como ler e ouvir. Itens de teste que são projetados para o
fazer, i.e., avaliar competências de oralidade, vão desde o simples: o examinador
examinad faz
perguntas e o candidato responde; ao complexo: apresentações preparadas. No
entanto, em todos os casos, é necessário definir o maior número possível de
parâmetros para o profissional que elabora o teste e para fornecer um modelo de
respostas para qem
m o vai aplicar e ponntuar, e uma lista clara de descritores para
avaliar o desempenho de um candidato.
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Passo 6 - Realizar
ealizar um teste-piloto
teste piloto do próprio teste
Quando o primeiro draft de um teste for escrito, este necessita de passar por uma
edição rigorosa e crítica. Os profissionais que elaboram os testes
teste geralmente testamtestam
no com colegas e, em seguida,
eguida, em alunos/formandos de diferentes níveis e contextos.
Pedem a alguém proveniente da indústria para o ler e depois ver se há alguma gafe
e/ou uso de vocabulário
rio errado e todos os itens do teste que causem discórdia ou
gerem muitas variantes
ntes são alterados e refinados. Quando os profissionais que
elaboram os testes têm uma versão muito próxima da final, a informação é recolhida
através de uma pilotagem feita com
com vários alunos. Cada item de teste é analisado para
verificar a facilidade de entendimento, o seu nível de dificuldade e sua posição no
teste.
O proceso de pilotagem dos testes deve também ter em consideração algum dos
seguintes problemas identificados por
po EALTA em EALTA - Diretrizes para Boas Práticas
no Teste e Avaliação da aprendizagem de Línguas (EALTA
(EALTA Guidelines for Good Practice
in Language testing and Assessment),
Assessment), que incluem as seguintes considerações:
1) Tamanho da amostra piloto, e sua comparação com a população-alvo,
alvo,
2) A natureza da informação a ser recolhida durante a fase de pilotagem. (Por
exemplo: pontos de vista dos professores sobre os testes, opinião dos estudantes
sobre o teste e itens de teste e a sua adequação aos diferentes níveis, etc.)
et
3) Como os dados da pilotagem serão analisados.
4) Como chegar a acordo sobre as alterações no teste e como integrar estas mudanças
na próxima versão do teste.

O proceso de pilotagem
tagem de testes deve ser baseado em procedimentos sistemáticos
para revisão,
são, revisão e edição de itens e tarefas para garantir que coincidam com as
especificações dos testes e cumpremr com as diretrizes de quem os elabora. Um
elemento importante das especificações dos testes é o critério de rubricas para
pontuação relativamentee a cada competência
comp
que está a ser testada. A tabela da
página seguinte detalha os critérios para pontuação por nível e competência.
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A1

A2

B1

B2

C1

Público—alvo é avaliado nas suas
capacidades para:

Público—alvo
alvo é avaliado nas
suas capacidades para:

Público—alvo é avaliado nas suas
capacidades para:

Público—alvo
alvo é avaliado nas
suas capacidades para:

Público—alvo é avaliado
nas suas capacidades
para:

• Identificar vocabulário
relacionado com o trabalho e
frases simples quando ditas
devagar e claramente

• identificar vocabulário
relacionado com o trabalho
utilizado com muita frequência
e frases quando ditas a uma
velocidadee normal

• acompanhar e identificar detalhes
importantes em discursos longos
mas simples sobre assuntos de
trabalho, como descrições,
explicações e sugestões ou
recomendações sobre como as
tarefas devem ser executadas.

• compreender um discurso
longo, ou apresentação
relacionada com o trabalho e
apreender, detalhes explícitos
implícitos

• compreender um
discurso longo, ou
apresentação relacionada
com o trabalho e
apreender nuances e até
mesmo detalhes

Escuta

• demonstrar compreensão das
instruções de voz
• responder adequadamente aos
avisos de voz (dentro do âmbito da
secção escuta)

Leitura

• identificar informação factual
relacionado com o trabalho
• compreender os pontos-chave
em mensagens escritas curtas e
simples em situações de trabalho

• compreender e responder
adequadamente a instruções
específicas do seu trabalho,
diretivas e advertências

• identificar a informação
factual em textos relacionados
com o trabalho (por exemplo,
produtos / materiais e
descrições instruções de
utilização)
• compreender os pontos
pontoschave em mensagens escritas
curtas e simpless sobre temas
diretamente relacionados com
o seu trabalho

• identificar a seqüência de
procedimentos / tarefas orientadas
pela sequência de marcadores
utilizados (por exemplo, primeiro,
em seguida, seguinte, após fazer
isto, antes de fazer isto, logo que
você faça isso, não antes de,
finalmente, etc.)
• acompanhar não só os elementos
principais, mas também identificar
os detalhes técnicos em
documentação longa e mais
complexa e outros regulamentos
relacionados com o trabalho

• identificar detalhes
importantes num discurso
longo e complexo
• identificar
icar opiniões e / ou
atitudes e apoiá--los com um
lista de razões

• tirar conclusões com
base em implicações
• identificar opiniões e /
ou atitudes e respetivas
razões

• transferir e organizar as
informações em forma de uma
tabela / fluxograma /
formulário / diagrama
• filtrar informações factuais e
identificar o tema principal e
idéias chave em texto
relativamente longo

• compreender e
identificar as informações
em textos especializados
longos e complexos

• identificar elementos
importantes, tais como
resultados, comentários e
recomendações

• deduzir as opiniões do
autor e identificar
detalhes e idéias-chave
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Conversação - produção

Conversação- interação

• responder adequadamente numa
situação de trabalho de forma a
não dificultar a comunicação
• usar a terminologia correta
(precisão de vocabulário) numa
conversa de forma ser-se
entendido/a

• fornecer e pedir informações
relacionadas com o trabalho
utilizando estruturas
gramaticais adequadas e de
forma
orma a não dificultar a
comunicação
• explicar os detalhes
detalhes- chave,
usando uma terminologia
correta (precisão de
vocabulário) de forma ser
ser-se
entendido/a

• fornecer e pedir informações
pessoaisl ou relacionada com o
trabalho, usando estruturas
gramaticais adequadas

• participar das discussões sobre as
práticas de trabalho, pedindo ou
dando uma explicação sobre
detalhes-chave e utilizando os
marcadores adequados para
sinalizar a importância dos vários
itens discutidos

• fornecer esclarecimentos
detalhados sobre as coisas
cois e
idéias, em resposta a
perguntas

• formular e apresentar
idéias em conversas ou
discussões relacionadas
com o trabalhos

• justificar uma opinião numa
discussão ou conversa, usando
os marcadores linguísticos
apropriados

• expressar e justificar
uma opinião enquanto
ouvindo um opinião do
seu/sua interlocutor/a

• justificar uma decisão
fornecendo comentários

• convidar comentários e /
ou sugestões e explicar a
sua posição sem erros
graves

• negociar sobre uma questão
relacionada com o trabalho e
chegar a um acordo

• descrever o funcionamento de
uma máquina ou a utilização de
uma ferramenta, mesmo com
frases muito simples

• descrever os materiais de
trabalho ou uma sequência de
procedimentos trabalho usando
uma série de frases simples

• explicar a sequência de
procedimentos, utilizando
marcadores de sequência simples
(por exemplo, primeiro, segundo,
em seguida, depois de que, a
seguir, etc)

• dar instruções ssimples a
colegas ou subordinados

• fornecer informações pessoais
sobre si mesmo ou colegas de
trabalho

• prestar esclarecimentos, descrição
ou instruções como solicitado, sem
quaisquer omissões graves

• expressar atitudes como
concordância ou discordância

• fornecer informações estruturadas
/ bem organizadas relacionado com
o processo através da sinalização da
sequência ou de qualquer outro
elemento relacionada com
comunicação (por exemplo,
importância, necessidade de
urgência, etc)
• fornecer instruções claras, lógicas
e devidamente sequenciadas
utilizando um vocabulário e
gramática adequados
• declarar a sua opinião e dar razões
para isso, sem erros graves

• fornecer uma descrição
detalhada ou fazer uma
apresentação bastante
detalhada sem omissões
graves.
• justificar um ponto de vista
sobre um problema
relacionado com o trabalho
• comparar soluções e fazer
recomendações, usando
marcadores lingüísticos
apropriados para
ra sinalizar as
suas intenções.
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• fornecer uma descrição
detalhada e / ou opinião
dando pontos de uma
forma estruturada e
adicionando conclusões
sem erros graves
• justificar uma opinião
sobre uma questão
complexa no trabalho
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Escrita

• fornecer informações factuais
relacionadas com o trabalho,
mesmo se com frases muito
simples e curtas

• fornecer informações factuais
relacionadas com o tra
trabalho e
dar sugestões com frases
simples e curtas

• fornecer informações pessoais
para fins oficiais como preencher
um pedido de emprego ou um
formulário de imigração

• fornecer informações
pessoais para fins oficiais como
preencher um pedido de
emprego ou um formulário de
imigração

• fornecer informações factuais
específicas de trabalho, por escrito,
(por exemplo, time-sheets, lista de
suprimentos ou forma de gravação
materiais) com precisão e sem
quaisquer erros graves • reportar
por escrito vários aspectos do
trabalho sem qualquer erros grave
gramatical e / ou de comunicação

• fornecer uma recomendação
devidamente justificada
stificada ou
objeção usando o layout
adequado, estrutura, e registo
para expressar os seus pontos
de vista

• expressar uma opinião
profissional, sob a forma
de uma recomendação por
escrito. comparando
vantagens e desvantagens
e / ou sugerindo soluções

• reportar as conclusões, fazer
comentários e dar
recomendações sem erros
graves.

• declarar de um modo
altamente formal o seu
problema, solicitando de
aprovação e agradecendo
o apoio utilizando um
vocabulário adequado e
com precisão gramatical

• resumir as informações
relacionadas com o trabalho e
apresentá-lo
lo em formulário
específica adequado, sem
qualquer erro gramatical
grave e / ou de comunicação.
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1) Esquema de Pontuação
Um esquema de pontuação deve refletir o nível de proficiência do público-alvo
público
do
teste, como por cada competência testada, por exemplo Ouvir
Ouvi - 70%; Leitura e
compreensão - 90%; Oralidade - 75% e Escrita - 80%. Isto deve ser usado para produzir
uma avaliação sumativa, apresentada como uma nota média, com base nos
no resultados
das 4 componentes
mponentes ou competências.
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Uma vez que a maioria dos países membros da UE tem
t m os seus próprios sistemas de
pontuação que variam consideravelmente, sugerimos o sistema de percentagens como
universal e facilmente entendido por qualquer cidadão da UE, mas ainda
ai
mais por
parte dos empregadores.
A referência e fixada num mínimo de 50% por cada competência na sequência do
pressuposto de que é o nível mínimo exigido de competência linguística para
realizarem eficientemente a sua profissão. Qualquer
Qua
que seja os resultados
esultados do teste,
cada candidato tem que receber um documento escrito que detalhes duas coisas: em
primeiro lugar, os resultados do teste para cada competência em percentagem
acrescida da nota média, e um relatório o qual fornece um resumo descritivo do
desempenho do candidato no teste (identificando as suas áreas de insuficiente
conhecimento / competência) e faz recomendações de melhoria. O pressuposto é que
cada tentativa seja registada e ainda outro prosuposto é que se o candidato não atingir
o benchmark
ark (ou referencia) de 50%, mas se se encontrar próximo, a decisão seja feita
pelo empregador. Sugerimos o seguinte formato para o relatório do teste LCCTV:

2) Relatório doTeste
O Relatório de avaliação debe conter a seguinte informação:




Detalhes Pessoais
Resultado do teste para cada comptência mais a média da pontuação
Uma descrição da avaliação para cada competencia mais recomendações para
melhoria

Secção de detalhes pessoais - deve incluir títulos fornecendo identificação de detalhes
mas também qualquer
ualquer outra informação significativa como língua nativa, segunda
língua, língua estrangeira a serem usadas no trabalho, setor industrial, cargo a que se
candidata (facultativo), etc.
Secção de Resultados do Teste - deve incluir as seguintes informações:
Competência testada

Resultado atingido

Competências requeridas
conseguidas

Escuta

70%

Sim

Leitura

90%

Sim

Conversação

75%

Sim

Escrita

80%

Sim

Média

79%

Sim
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A tabela acima dá uma imagem clara dos pontos fracos nas competências linguísticas
do indivíduo
uo submetido á avaliação, mas ainda dá uma visão dos seus pontos fortes
que podem ajudar o empregador a decidir em favor da nomeação do candidato a
emprego, apesar resultados dos testes, dependendo da especificidade do contexto do
trabalho em particular.
A secção de avaliação descritiva fornecerá a seguinte informação:

Resultado
atingido

Competência
testada
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Escuta

70%

Leitura

90%

Conversação

75%

Escrita

80%

Descrição
das
competencias
lingüística demonstradas no teste,
ou fraquezes identificadas

Áreas de competencia lingüística
com necessiddes de maior atenção
at
(recomendações)

O examinando pode…., mas….

O examinando necesita de melhorar
a sua comptência em ….

O examinando preenche totalmnte
as competências operationais para
este nível
O examinando pode…., mas….

O examinando
xaminando necesita de melhorar
a sua comptência em ….

O examinando preenche totalmnte
as competências operationais para
este nível

Testes amostras e especificações
Dentro do projeto LCCTV, testes amostra e especificidade foram desenvolvidos de
acordo com esta metodologia. Existem testes e suas respectivas especificações para
todos os principais níveis para as indústrias da Construção e Naval. Estão incluídos no
CD-LCCTV ou pode fazer-se
se download (juntamente com outros materiais) a partir do
site do projeto (ver http://lcctv.uni-muenster.de)
http://lcctv.uni
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Quadro de Referência de Competência
Linguística para as vocações (QRCLV)
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Quadro de Referência de Competência Linguística para
as vocações (QRCLV)
O Quadro de Referência de Competência Linguística
Linguística para as Vocações (qrclv) visa
atender as necessidades do mercado de trabalho da UE, estabelecendo critérios
linguísticos para a certificação de competências lingüísticas relacionadas com as varias
profissões, pode ser usado para identificar o nível das
das competências linguísticas de
trabalhadores e empregados no setor industrial respectivo em mobilidade Este
referencial pode ser usado pelos empregadores, para testar entidades nacionais ou os
decisores políticos, ajudando-os
ajudando
a tornar as competências lingüísticas
üísticas relacionadas
com as varias profissões, mais transparentes e facilmente compreensíveisl. O lcfrv
descreve 5 níveis competências linguísticas relacionado com ocupações, com base em
5 níveis de trabalho, podendo facilmente orientar os empregadores e recrutadores de
colaboradores em mobilidade na decisão sobre a empregabilidade de cada indivíduo.
Os 5 níveis são baseados no que o indivíduo pode fazer na língua-alvo
língua alvo e incluem tas
quatro competências, tal como elas são utilizado em situações de trabalho.
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Utilizador
experiente

Utilizador
independente

Utilizador
elementar

C2 Voc

Raramente aplicável em situações de trabalho. Só pode ser encontrado em contextos
acadêmicos.

C1 Voc

É capaz de compreender textos especializados mais longos,
longos, e reconhecer todas as nuances no
significado. Pode expressar-se
expressar se fluente e espontâneamente usando toda a gama de
terminologia profissional específica para a sua área ou sub-área
sub área profissional respectiva. Pode
também utilizar a linguagem de forma flexível e eficaz para fins sociais, aprendizagem e outros
24
fins. Pode produzir de forma clara e bem estruturada, texto detalhadas em asuntos complexos
relacionados com o trabalho e setor de atividade, mostrando o uso apropriado de padrões de
organização, de articulação
articula
e dispositivos de coesão.

B2 Voc

É capaz de compreender as ideias principais de textos complexos específicos de trabalho e
participar em discussões técnicas na sua área de especialização. Pode interagir com nativos,
nativos
justificar decisões relacionadas com o contexto de trabalho, especificando as vantagens e
desvantagens das várias opções relacionadas com o trabalho. É capaz de produzir texto claro e
pormenorizado sobre assuntos específicos de cada sector e expressar
expressa perspetivas sobre uma
questão problemática, usando os marcadores adequados.

B1 Voc

Consegue compreender os pontos principais de interação padrão clara sobre assuntos
profissionais ligados com o quotidiano de trabalho. É capaz de lidar com a maioria das
situações que podem
podem surgir durante o trabalho, dando simples instruções, bem como razões
para opiniões e planos. Pode produzir textos simples sobre temas relacionados com o
trabalho, como relatos breves que pertencem às suas obrigações de trabalho imediatas. É
capaz de descrever
descrever procedimentos de trabalho e preocupações relacionados com situações de
trabalho específicas. Pode fazer sugestões e comentários sobre vários aspectos do trabalho,
tanto na forma escrita como falada.

A2 Voc

É capaz de compreender
compreender vocabulário relacionado com o trabalho de elevada utilização frases.
Consegue seguir instruções simples e direções. Consegue descrever materiais de trabalho /
ferramentas / dispositivos / equipamento, e sequência de procedimentos de trabalho. É capaz
de expressar concordância ou discordância sobre assuntos relacionados com o seu ambiente
de trabalho.

A1 Voc

Consegue reconhecer e usar os nomes dos materiais / ferramentas / dispositivos /
equipamento com que trabalha bem como frases básicas relacionadas com o seu ambiente de
trabalho. Pode interagir de uma forma simples, pedindo e respondendo a questões
relacionadas com a identificação pessoal e tarefas relacionadas com o trabalho. Pode também
preencher no trabalho formulários de candidatura ou de imigração,
imigraç
fornecer dados pessoais e
detalhes de qualificações profissionais.

A Tabela da página seguinte mostra uma descrição detalhada dos níveis QRCLV. NoteNote
se que nível C2 não está incluído porque é raramente aplicável em situações de
trabalho. Pode ser, mass apenas em contextos académicos e de investigação que não
envolvem os grupos-alvo
alvo que o projeto pretende alcançar.
Os níveis que foram especificados mostram o mínimo de níveis de linguagem
necessária para os varios cargos da indústria respectiva. Não excluem
excluem os casos em que
os funcionários que ocupam posições mais baixas têm um maior nível de competência
linguística por várias razões, que foram descritas anteriormente na metodologia. Mais
do que nunca, a compreensão através da leitura é muito mais fácil do
d que a
conversação o que explica o maior número de tarefas que podem ser conseguidas na
“Leitura”, enquanto conversação-produção
conversação produção é a última competência a ser bem
adquirida com sucesso pelos alunos e consiste numa preocupação maior para os
fornecedores de seviços ao nível das línguas estrangeiras. Já têm sido testemunhadas
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situações paradoxais quando um especialista numa área técnica demonstra evidências
que é capaz de entender o conteúdo de um manual sem ser capaz de produzir uma
única frase que poderiam ser
s classificadas como um discurso normal. Os colaboradores
podem demonstrar diferentes níveis de desempenho linguístico para as quatro
competências (Escuta, Leitura, Conversação, Escrita) mas independentemente da sua
competência lingüística, esta tem que ser
er certificadas adequadamente, de modo ao
permitir ao empregador decidir se o trabalhador pode lidar ou não com as sitações que
se apresentem no trabalho.
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A2 Nível mínimo requeri
requerido
para
trabalhadores
qualificados

B1 Nível mínimo requerido para
gestores de 1ª linha

B2 Nível mínimo requerido para
gestores de empresas

C1 Nível mínimo requerido
para
profissionais/gestores26
seniores

Escuta

É capaz de reconhecer os nomes
dos materiais / ferramentas /
dispositivos / equipamento com
que trabalha bem como frases
básicas a respeito do seu
trabalho, colegas e ambiente de
trabalho quando as pessoas
falam devagar e claramente. É
capaz de compreender instruções
de segurança, se falado devagar
e responder a avisos de
segurança em caso de perigo.

É capaz de compreender
vocabulário e frases mais
frequentes relacionadas
com o seu trabalho. Pode
seguir instruções de
trabalhos simples e
direções. Consegue
compreender instruções de
segurança se falado
lentamente e responder a
avisos de segurança em
caso de perigo.

Consegue compreender os
pontos principais num discurso
padrão claro sobre questões de
trabalho e seguir descrições,
explicações e sugestões ou
recomendações sobre como
devem ser realizadas as tarefas.

É capaz de compreender
exposições longas e
apresentações e até seguir partes
mais complexas da argumentação
sobre temas de trabalho. É capaz
de compreender noticiários de TV
e documentários diretamente
relacionados com o seu trabalho.

É capaz de compreender uma
exposição longa, com as suas
nuances e seguir uma palestra
ou apresentação sobre temas
especializados, sem muito
esforço. Consegue captar
detalhes e tirar conclusões com
base apenas em implicações e
não são sinalizadas
explicitamente.

É capaz de compreender nomes
de marcas tradicionais,
abreviações e palavras de jargão
profissional (termos) e frases
muito simples e curtas (por
exemplo, precauções) em
rótulos, embalagens, caixas e
outros tipos de recipientes, bem
como anúncios em quadros de
avisos que estejam relacionadas
com o seu trabalho

Consegue ler simples
descrições de produto /
material / ferramenta /
dispositivo / equipamentos
e instruções para utilização.
Também consegue
compreender notas
pessoais curtas, mensagen
mensagens
de colegas ou supervisores.

É capaz de compreender textos
em que predomine vocabulario
altamente utilizado no seu
trabalho. É capaz de
compreender a descrição dos
processos de trabalho, ler
manuais de utilização,
especificações técnicas dos
sistemas e equipamentos,
normas e regulamentos de
segurança.

Capaz de ler artigos e reportagens
sobre questões relacionadas com
o seu trabalho, que incluem
atitudes ou pontos de vista.

Leitura

Compreensão

A1 Nível mínimo requerido para
aprendizes/trabalhadores não
qualificados

É capaz de compreender textos
especializados longos e
complexos como artigos
especializados e instruções
técnicas longas detalhadas
relacionadas com o seu
trabalho.
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Conversação - Interação
Conversação - Produção

Conversação

Pode interagir de uma forma
simples, desde que o interlocutor
fale devagar sobre asuntos
diretamente relacionado com o
seu trabalho ou arredores. Pode
perguntar e responder a
questões muito simples
relacionadas com a identificação
pessoal com as tarefas
compreendidas no seu trabalho.

Pode participar em
conversas simples
relacionadas com tarefas do
seu trabalho específico e
trocar informações
especialmente
nte quando está
do lado de responder.

É capaz de lidar com a maioria
das situações que possam surgir
durante o trabalho e pode entrar
sem estar preparado/a em
conversas sobre temas
relacionados com trabalho que
cobrem as suas
responsabilidades.

Pode interagir
gir relativamente
fluente com falantes nativos e
participar ativamente das
discussões em contexto de
trabalho. Pode justificar decisões
e sustentar os seus pontos de
vista sobre questões relacionadas
com o trabalho.

É capaz de se expressar
fluentemente sem preparação.
Pode usar uma linguagem eficaz
27
para fins de trabalho. Formular
ideias e opiniões com precisão
e participar nas discussões
relacionadas com trabalho.

Pode usar expressões e frases
simples para descrever atividades
relacionadas com o seu trabalho
e / ou colegas de trabalho.

Pode usar uma série de
expressões e frases simples
para descrever materiais,
ferramentas, dispositivos e
equipamentos, bem como a
sequência de
procedimentos de trabalho
(por exemplo, a um co
colega
ou aprendiz); pode dar
instruções simples e
expressar acordo ou
desacordo.

É capaz de produzir frases
simples destinadas a descrever
procedimentos de trabalho, dar
instruções de voz e expresar
preocupações. Pode expor
brevemente razões e explicar ou
justificar opiniões e planos.

Pode apresentar descrições claras
e pormenorizadas sobre temas
relacionado com o seu trabalho.
Pode explicar um ponto de vista
sobre questões de trabalho,
dando razões para a sua opinião.
Pode comparar opções e fazer
recomendações
ões apoiadas por
argumentos adequados.

Pode apresentar descrições
claras e detalhadas de assuntos
complexos relacionados com o
seu trabalho, integrando
subtemas, desenvolvendo
aspectos particulares de uma
forma estruturada e produzir
conclusões adequadas.
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Escrita

Escrita

Pode escrever uma mensagem
curta e simples para os colegas
ou supervisores informando-os
sobre questões de trabalho ou
problemas que surgiram no curso
das suas tarefas. Pode preencher
formulários de pedido de
emprego ou de imigração dando
detalhes pessoais tais como
nome, estado civil,
nacionalidade, etc, bem como de
educação / formação e os
detalhes das qualificações
profissionais.

Pode escrever mensagens
curtas e simples para
colegas ou supervisores
informando-os
os sobre
questões de trabalh
trabalho ou
problemas que surgiram no
decurso do trabalho. Pode
preencher um formulário
pedido de emprego ou de
imigração dando detalhes
pessoais tais como nome,
nacionalidade, estado civil,
etc, bem como de educação
/ formação e os detalhes
das qualificações
profissionais..

Pode escrever um texto sobre
temas relacionados com o
trabalho, como relatórios curtos,
sugestões e comentários sobre
vários aspectos do trabalho.
Pode preencher questionáriotipo de documentação técnica
que não exige rigor de escrita.

Pode escrever
crever um texto claro e
pormenorizado sobre assuntos
relacionados com o seu trabalho.
Pode escrever um relatório,
transmitindo informação ou
apresentando razões a favor ou
contra uma determinada proposta
ou discussão relacionado com o
seu trabalho.
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Pode expressar-se de forma
clara e bem extruturada, em
texto, apontando para
28
vantagens ou desvantagens,
justificando o seu parecer ou
apresentando soluções para
problemas relacionados com o
trabalho. Pode escrever uma
carta comercial formal ou um
relatório salientando questões
de importância utilizando um
estilo apropriado.

ANEXOS
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Anexo 1 – Registo nacional para a Indústria da
Construção (Bulgária)
Cargo/Nível (para o
setor industrial
respetivo)

Cargos por códigos (registo
nacional de empregos da
construção)

1 Aprendiz de
construção – prérequisitos de entrada
de 1º nível: ensino
primário ou secundário

9313-0001 - trabalhador geral,
construção de edificios
9313-0002 - trabalhador geral,
manutenção dos edifícios;
9312-0001 – ajudante/cal;
9312 - 0002 - escavador;
9312-0003 - trabalhador
construção;

Descrição da atividade

Competências profissionais

Estes grupos separados
englobam trabalhadores que
realizam tarefas simples e
rotineiras na construção e
manutenção de estradas,
barragens e outras
instalações de construção,
relacionado com a utilização
de ferramentas manuais e
envolvendo esforço físico.

O trabalho manual: a roda, a
compensação, de carga,
descarga de materiais e
outros; colocação de
cascalho, carregando tijolos
e outros materiais; tarefas
semelhantes na construção
de estradas, barragens e
edifícios; remoção simples
de detritos; montagem
manual dos elementos que
fazem não exigir o
cumprimento estrito de
uma determinada
tecnologia. Competências
podem incluir supervisão de
outros trabalhadores.

712 - Estes grupos abrangem
trabalhadores que
constroem, mantêm e
repararam o interior e o
exterior das fundações,
paredes e outros partes de
edifícios e outras
construções;

Conhecimentos e
competências específicas de
trabalho manual ou com
ferramentas, de modo a
reduzir o esforço físico e o
tempo necessário para a
implementação de tarefas
específicas. Conhecimento
de todas as fases do
processo de produção,
ferramentas e materiais
necessários, bem como da

9312-0004 - trabalhador
abastecimento de água, poços;
9312-0005 - trabalhador, brocas;
9312-0006 - Trabalhador,
manutenção de estradas;

30
30

9312-0007 - trabalhador,
trabalha
manutenção da barragem;
9312-0008 - trabalhador
manutenção;
9312-0009 - trabalhador,
manutenção de vias férreas e
instalações de transporte
ferroviário;
9312-0010 - trabalhador,
levantamento terra e operações
de medição;
9312-0012 - Trabalhador escavador,
cavador, canais;
9312-0013 - trabalhador colhereira
2 Construtor – prérequisitos de entrada
de 2º nível: ensino
primário ou secundário

712 – Construtores;
7121 - construtores utilizando
materiais convencionais;
7122 - Maçons de pedra e
cortadores;
7123 - Trabalhadores de cimento
e empregos relacionados;
7124 - Carpinteiros e
marceneiros;
7129 - construtores e outros

713 - Este nível também
inclui os trabalhadores que
lidam com acabamento de
edifícios e outras
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trabalhadores relacionados não
qualificados;
713 - Trabalhadores que
exercem obras de acabamento
em edifícios e outros postos de
trabalho relacionados;
7131 - trabalhadores da
construção e manutenção e
reparos de telhados;
7132 - Trabalhadores
rabalhadores envolvidos
em pavimentos e revestimentos;
7133 - Trabalhadores gesso;
7134 - trabalhadores de
isolamento;
7135 - Os trabalhadores
engajados em vidros de janelas;

construções tais como a
montagem, a manutenção e
reparação de telhados,
pisos, paredes, isolamento
sistemas, vidros de janelas
ou outros tipos de
enquadramento, instalação
de águas, esgotos, rede
eléctrica. O segundo nível
refere-se aos trabalhadores
que preparam superfícies,
pintam ou aplicam outros
materiais semelhantes para
construções; muros de capa
e tetos com papel de parede
ou outro materiais, telhados,
varrer e limpar o exterior de
edifícios e outras
construções.

natureza e utilização do
produto final. Capacidade
de usar materiais de
construção e métodos, para
construir e reparar,
fundações, paredes e
outros, feitos a partir de
tijolos, pedras e outros
31
materiais similares, para
31
montar e desmontar
andaimes, construções de
madeira, para cobrir
edifícios com diversos
materiais, pavimentos,
paredes de gesso e tectos,
para isolar paredes, pisos e
tetos, para cortar e esmaltar
janelas, instalar canos,
esgotos, electricidade. Para
preparar superfícies e
revesti-las com tinta e
outros materiais, para ser
capaz de cobrir paredes e
tectos interiores com papel
de parede ou outros
materiais; a varrer chaminés
e fachadas limpas de
edifícios e outras
construções. A capacidade
de executar funções de
fiscalização.

Este grupo de cargos
engloba empregados que
cumprem tarefas técnicas na
construção, assim como a
concepção, construção,
operação mainutenção, e
reparação de edifícios e
outros equipamentos, tais
como abastecimento de
água e de esgoto, pontes,
estradas, barragens e
aeroportos.

A capacidade de aplicar
conceitos e métodos
práticos no campo da
engenharia de construção,
para executar tarefas
técnicas ligadas com a
geologia desenho de
engenharia, e processo de
produção específico. Para
monitorar e controlar
instalações técnicas e
sistemas, para fiscalizar a
aplicação de medidas
padrão e procedimentos de
segurança ao usar máquinas
e equipamentos, para
inspecionar a produção,
processos e produtos, para
cumprir as ordens de

7136 - encanadores,
trabalhadores de dutos e outros
relacionados;
7137 - Construção
strução e eletricistas
outros trabalhos afins;
714 - Pintores, chaminé
varredores, limpeza de fachadas
e outros postos de trabalho
relacionados;
7141 - Pintores Casa e outros
postos de trabalho relacionados;
7142 - Pintores laca e outros
empregos relacionados;
relaci
7143 Os trabalhadores envolvidos na
limpeza de construções
3 Técnico de
construção/supervisor
– pré-requisitos de
entrada de 3º nível:
ensino secundário

3112 - Técnico de Construção;
31123001 - Técnico, construção
hidro;
31123002 - Técnico de
abastecimento
nto de água, e
esgoto;
31123003 - Técnico, geodésia
fotogrametria, e cartografia;
31123004 - Técnico, construção
civil (construtor);
31123005 - Técnico, construção
civil (obras hidráulicas);
31123006 - Técnico, medição e
regularização fundiária;
31123007 - Supervisão de
investidor técnico;
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gerentes e especialistas,
para acompanhar o trabalho
dos outros trabalhadores.

31123008 - Técnico, a cargo de
uma equipa de manutenção
ferroviária;
31123009 - Engenharia Civil e
arquitetura;
31123010 - Técnico, construção
subterrânea;

32
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31123011 - Técnico, construção,
transportes
4 Gestor de empresa –
pré-requisitos de
entrada de 4º nível:
sensino secundário

1313 - gestores na construção e
design;
13135001 - gerente de design;
13135002 - gerente construção

5 Engenheiros civis e
arquitetos – prérequisitos de entrada
de 5º nível: superior

1223 - Gerentes / Supervisores
de construção e unidades de
design
12236001 - Chefe
efe de construção;
12237002 - Chefe do canteiro de
obras;
12237003 - Chefe de
departamento de Engenharia de
Construção;
12236004 - Chefe de
departamento construção;
12237005 - Chefe de equipa de
construção;
12233006 - supervisor Técnico;
214 - arquitetos,
etos, engenheiros, e
outros postos de trabalho
relacionados;
21417001 - arquiteto do projeto;

Este grupo inclui indivíduos
que gerem as suas próprias
empresas ou, ou por
procuração de outros
proprietários, pequenas
empresas de design e
construção; que planeiar,
gerem e coordenam as
atividades da empresa; que
conduzem negociações com
fornecedores e clientes e
outras organizações; que
planeiar e monitorizan a
utilização dos recursos da
empresa e empregam
trabalhadores.

Ser capaz de gerir as PME ou
realizar negócios seus ou em
nome de outros
proprietários, auxiliado por
não mais de um gerente e
vários asistentes. Ser capaz
de planear as atividades
quotidianas da empresa,
gerir o dia-a-dia do negócio
e avaliar resultados
alcançados, planear e
monitorizar a utilização de
recursos e lidar com a
seleção de pessoal, manter
negociações com
fornecedores, clientes e
outros desenvolvedores,
relatar resultados aos
proprietários da empresa, se
aplicável; upervisionar o
trabalho de outros
funcionários.

Este grupo inclui indivíduos
que planeiar, gerem e
coordenam atividades de
construção e design, bem
como pessoas design que
casas, edifícios comerciais e
industriais; que pesquisam,
fazem levantamento e
elaboram documentação
arquitetônica, planos
urbanos, que fazem
engenharia da paisagem e
estradas, que planeiar e
monitorizam a sua
construção, manutenção e
desenvolvimento. Este grupo
inclui cargos para o pessoal
que realiza pesquisas e
presta consultoria, que
projeta e gere a construção
de moradias e estradas; que
fazem pesquisar e prestam

Ser capaz de definir e
formular a política da
empresa ou organização; ser
capaz de gerir, coordenar e
estar no comando do
desempenho global ou as
actividades das suas
estruturas interiores ou
regionais; ser capaz de
representar empresas ou
organizações perante outras
empresas e organizações
incluindo as autoridades
estaduais, ser capaz de
relatar ao conselho de
administração. Arquitetos
com a engenharia e áreas
afins especialistas deve ser
capaz de pesquisar e
consultar, controlar a
construção de edifícios, o
layout das áreas urbanas,
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21417002 - Arquiteto, habitação,
industrial e construção de
estradas;
21417003 - Arquiteto de
engenharia, equipamentos;
21417004 - arquitecto de
interiores;
21417005 - Arquiteto de
planeamento, horizontal;
21417006 - arquiteto-chefe;
arquiteto
21417007 - Arquiteto
paisagístico;
21417008 - Arquiteto urbano;
21427001 - Engenheiro
hidrólogo;

serviços de consultoria em
aspectos tecnológicos de
certo materiais de
construção.

consultar e gerir a sua
manutenção e reparação,
pesquisa e consulta sobre
aspectos tecnológicos dos
materiais, produtos,
processos e da eficiência de
organização da produção e
do trabalho. Devem ser
33
capazes de pesquisar,
33
estudar e elaborar
documentação
arquitetônica e urbana,
planos de paisagem, e
sistemas de transporte,
preparar artigos científicos e
de argumentação, bem
como monitorizar o trabalho
de outros funcionários.

21427002 - Engenheiro de
abastecimento de água e esgoto;
1427003 - Engenheiro,
Engenheir
construção de ferrovias;
21427004 - Engenheiro,
supervisão de investidor;
21427005 - Engenheiro de
irrigação, obras;
21427006 - Engenheiro,
construtor;
21427007 - Engenheiro
construção de pontes;
21427008 - Engenheiro
construção de portos;
21427009 - Engenheiro,
industrial e construção civil;
21427010 - Engenheiro,
Construção de estradas;
21427011 - Engenheiro,
construção sanitárias;
21427012 - Engenheiro Civil;
21427013 - Engenheiro para
construção civil;
21427014 - Engenheiro, hidrohidro
construção;
21427015 - Engenheiro,
construção de chaminés;
21427016 - Engenheiro de
construção de cúpulas e torres;
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21427017 - Engenheiro,
tecnólogo da construção;
21427018 - Engenheiro,
construção de túneis;
21427019 - Engenheiro,
construção energia
hidroeléctrica
21427020 - Engenheiro,
construção hidro-melhorativo
hidro

34
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Anexo 2 – Tabelas de competências linguísticas, criterios
de avaliação e tipos de exercícios apropriados para os 5
níveis na indústria
stria da construção
Os requesitos dos 5 níveis baseiam-se
baseiam se no Quadro de Referência de Competências
Linguísticas Vocacionais (QRCLV) que foi concebido neste projeto (ver
(ver página 12???)
12???
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A1
Escutar

Leitura

Nível mínimo requerido para um
aprendiz/trabalhador não
qualificado

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Ser capaz de reconhecer os nomes
dos materiais e ferramentas com
que trabalha, bem como frases
básicas sobre o seu trabalho,
colegas de trabalho e ambiente de
trabalho quando as pessoas falam
de forma lenta e clara. Consegue
compreender instruções de
segurança se falado lentamente e,
responder a avisos de segurança
em caso de perigo.

Dado um conjunto de imagens que
mostram vários materiais e ferramentas
e ouvir os seus nomes pronunciados por
um locutor, o indivíduo irá corresponder
a imagem com o nome com pelo menos
90% de sucesso (por exemplo, se forem
10 imagens, irá corresponder
corretamente pelo menos 9 delas).
Dada uma escolha de 10 situações com
3 ou 4 opções de cada um e ouvindo
frases básicas relacionadas com o
trabalho, o indivíduo vai responder
corretamente a 9 em cada 10 situações.
Dado um conjunto de símbolos de
advertência pictóricos e ouvindo o
altifalante o indivíduo irá relacionar o
aviso com o símbolo com pelo menos
90% de sucesso (por exemplo, se for
dado 10 símbolos, irá corresponder
corretamente pelo menos 9 deles).

• Olhe para as fotos de materiais /
ferramentas e ordene-os
ordene de acordo
com o que ouve.
ouv

Dada uma lista de termos gerais de
trabalho (nomes de materiais / tools /
etiquetas / precauções, etc),
comumente utilizado no trabalho, ou
uma lista de correspondência de tais
termos e imagens, o indivíduo irá definir
as palavras ou combinar as palavras e
fotos com pelo menos 90% de sucesso
(por exemplo, se determinado 10 fotos
indivíduo irá corresponder
corretamente pelo menos 9 deles).
Dado um conjunto de frases, indivíduo
irá identificar os nomes dos materiais,
informações-chave sobre rótulos, de
embalagem, caixas e outros tipos de
recipientes. Dado um conjunto de
comunicações breves o indivíduo irá
identificar o seu significado de uma
escolha de três opções, duas das quais
tem a função de distratores.

• Combinar os termos à esquerda com
suas definições à direita.

É capaz de compreender nomes de
marcas conhecidas, palavras
compreendendo jargão (termos)
profissional
issional e frases muito simples
e curtas em rótulos, embalagens,
caixas e outros tipos de
recipientes, bem como avisos em
quadros de avisos, que estejam
ligados com o seu trabalho

• Ouça o que o orador diz e escreva
apenas algumas informações
importantes: a) anotar as cinco
ferramentas e dispositivos que você
precisa para trabalha; b) escrever as
cinco coisas que precisa fazer; c)
anotar as cinco vezes que o orador
menciona.
• Olhe para os símbolos de
advertência e ouça as suas
interpretações. Combinar um símbolo
com a sua interpretação.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Combinar as imagens da esquerda
com os termos da direita.
• Identifique
dentifique os seguintes materiais /
ferramentas.
• Rotule as várias partes da máquina /
dispositivo na imagem.
• Sublinhar os nomes dos materiais
nas frases seguintes.
• Escreva os nomes dos seguintes
verbos ao lado das imagens que os
ilustra.
• Escreva
Escrev os nomes dos seguintes
objetos ao lado da imagens que os
ilustram.
• Leia os avisos de cuidado e escolha
uma resposta que corresponde ao seu
significado. • Leia os anúncios de
emprego e responda às seguintes
perguntas.

Conversação

Ser capaz interagir
nteragir de uma forma

Dadas perguntas simples diretamente

• Responda às perguntas com palavras
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Interação

Conversação
Produção

Escrita

simples, desde a outra pessoa fale
lentamente sobre assuntos
diretamente relacionados com
situações de trabalho ou ambiente
de trabalho. Ser capaz de
perguntar e responder a perguntas
muito simples ligadas à
identificação pessoal e de
emprego, relacionadas com
tarefas.

relacionadas com determinada situação
de trabalho, o indivíduo responderá
apropriadamente de uma forma que
não comprometa a comunicação,
mesmo com alguns erros. Dadas
questões simples, relacionadas com a
identificação pessoal, o indivíduo irá
fornecer respostas precisas que dão a
informação exigida.

muito simples, mas dando as
informações necessárias.

Ser capaz de usar expressões e
frases simples para descrever algo
relacionado com o trabalho,
atividades e / ou colegas de
trabalho.

Dada uma imagem de ferramentas
específicas ou uma máquina, o indivíduo
irá listar cinco operações comuns
realizadas na máquina ou ferramentas,
ou listar uma sequência de tarefas
relacionadas com atividades necessárias
para executar a tarefa respectiva.

• Informe o seu colega quais são as
tarefas para o dia.

Dado palavras-chave e situações do
cotidiano do trabalho, o indivíduo vai
escrever uma simples nota contendo a
mensagem apropriada. Dadas
formulários em branco de um pedido de
emprego ou de imigração o indivíduo
vai preenchê-lo com uma precisão de
90%.

• Escreva uma breve nota informando
os seus colegas de trabalho
tra
e / ou o
seu chefe sobre um problema do
trabalho ou avisando-os
avisando de uma
situação de risco, como uma máquina,
falta de material, terreno perigoso,
etc.

Ser capaz de escrever uma
mensagem curta e simples para os
colegas ou supervisores
informando-os
os das questões do
trabalho ou problemas que têm
surgido no decurso
curso do mesmo.
Preencher o pedido de emprego
ou formulários de imigração dando
detalhes pessoal como nome,
nacionalidade, estado civil, etc,
bem como educação e formação e
qualificações profissionais

• Discuta o seu horário de trabalho
com o seu imediato
im
superior / patrão.
• Faça perguntas relacionadas com as
suas tarefas diárias.
• Pergunte aos seus colegas de
trabalho o seu nome, nacionalidade, 36
idade, atividade, família e hobbies e 36
interesses.

• Peça ao seu colega para lhe dar
algumas ferramentas.
• Explique a seu novo colega como
funciona a máquina (usar 5 frases para
fazer isso). Adicione também alguns
avisos de segurança (3).

• Preencha o espaço em branco com
as informações necessárias. Use a
apenas palabras-chave.
palabras
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A2
Escutar

Leitura

Nível mínimo requerido para um
trabalhador qualificado

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Ser capaz de compreender
vocabulário e frases elacionado
com o trabalho, usados com
elevada frequência. Ser capaz de
seguir instruções simples e curtas
e direções relacionadas com o
trabalho. Ser capaz de
compreender instruções de
segurança se ditas lentamente e
responder a avisos de segurança
em caso de perigo.

Dado um conjunto de imagens que
mostram vários materiais e
ferramentas e após ouvir os seus
nomes pronunciados por um locutor, o
indivíduo irá corresponder a imagem
com o nome com pelo menos 90% de
sucesso (por exemplo, se for dado 10
imagen, irá corresponder corretamente
pelo menos 9 deles). Dada uma escolha
de 10 situações com 3 ou 4 opções de
cada um e ouvindo frases básicas
relacionadas com o trabalho o
indivíduo vai responder
apropriadamente a 9 em cada 10
situações. Dado um conjunto de
instruções e ouvindo o orador, o
indivíduo vai numerar as instruções
pela ordem que as ouve com pelo
menos 90% de sucesso (por exemplo,
se determinado 10 instruções, vai
numerar corretamente pelo menos 9
deles).

• Olhe para as fotos de materiais /
ferramentas e coloque o número
deles na ordem em que você os ouve.

Dada a descrição de um material ou
ferramenta, o indivíduo vai definir as
suas propriedades principais ou
demonstrar a compreensão das
instruções de uso para materiais e
ferramentas com pelo menos 90% de
sucesso. Dada uma curta mensagem /
nota pessoal a partir de um colega, o
indivíduo vai identificar as principais
informações sobre tempo, tarefas,
problemas mencionados, sugestões e
afins com pelo menos 90% de sucesso
(90% dependerá do número de itens de
informação utilizados na nota /
mensagem).

• Lista 5 (qualquer
(qualqu número conforme
o caso) propriedades previstas na
descrição.

Ser capaz de ler simples
instruções de uso e descrições de
produto / material. Compreender
notas / mensagens curtas,
pessoais, de colegas ou
supervisores.

• Ouça o que diz o orador e marque37
a
resposta correta nas seguintes
37
situações.
• Ouça o orador e numere as
instruções pela orden que as ouve.
• Olhe para os símbolos de
advertência e ouça
ou as suas
interpretações. Combine
Co
cada
símbolo com a sua interpretação.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Combinar as instruções de uso à
esquerda com as suas explicações à
direita.
• Numerar instruções de utilização na
sua seqüência lógica.
• Sublinhar os nomes dos materiais
nas seguintes descrições.
de
• Combinar as instruções de uso com
as ferramentas.
• Escreva os nomes dos seguintes
objetos ao lado das imagens que as
ilustram.
• Leia os avisos de cuidado e escolher
uma resposta que corresponde ao
seu significado.
• Liste a peça chave de informação na
nota / mensagem pessoal.
• Listar as 3 tarefas (qualquer
número, conforme apropriado) que
são mencionadas na mensagem.

Conversação
Interação

Ser capaz de participar em
simples conversas sobre tarefas e
troca de informações específicas
do seu
u trabalho, especialmente
quando está no lado de
responder

Dadas perguntas simples diretamente
relacionados com uma determinada
situação de trabalho, o indivíduo
responderá apropriadamente, de uma
forma que não comprometa
comunicação, mesmo com alguns
erros. Dada uma situação onde

• Responda às perguntas com
palavras muito simples, mas dando as
informações necessárias.
• Discutir o seu horário de trabalho
com o seu imediato superior / patrão.
• Faça perguntas relacionadas com
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Conversação
Produção

Ser capaz de usar uma série de
frases simples e frases para
descrever materiais de trabalho,
sequência
uência de procedimentos de
trabalho (por exemplo, a um
colega ou aprendiz), dar
orientações simples e rápidas,
expresar concordância ou
discordância.

informações sobre as práticas de
trabalho / ou quaisquer outras
questões de trabalho precisam de ser
trocadas, vai ser capaz de fazer
perguntas solicitando explicação sobre
detalhes-chave sem erros graves.

suas tarefas diárias.

Dada uma série de frases
desordenadas, o indivíduo descreverá
materiais de trabalho ou a sequência
de procedimentos de trabalho
seguindo a lógica do setor industrial
respectivo com uma precisão de pelo
menos 90%. Dada uma situação de
trabalho exemplar, o indivíduo dará as
instruções necessárias para um colega
de trabalho e expressará concordância
ou discordancia, sobre operações
executadas por um colega de trabalho
sem erros graves.

• Produzir uma breve descrição de 38
um material de trabalho e suas
propriedades relacionadas com a
tarefa a ser realizada.

• Faça perguntas solicitando
explicação sobre novos materiais
mate
/
ferramentas.
• Pergunte ao seus colegas de
trabalho o seu nome, nacionalidade,
idade, atividade, família e hobbies e
interesses.
38

• Informe o seu colega que a
sequência de procedimentos de
trabalho para uma determinada
operação é tal….
• Dar instruções para o seu novo
colega onde certas instalações de
trabalho se localizam.
• Explique a seu novo colega como
funciona a máquina / ferramenta (use
7 frases para fazer isso). Adicione um
pouco de
d advertencias de segurança
(3),
• Qualquer outra conforme o caso

Escrita

Ser capaz de escrever mensagens
curtas e simples para os colegas
ou supervisores informando sobre
questões do trabalho ou
problemas que têm surgido no
decurso do mesmo. Ser capaz de
d
preencher um pedido de emprego
ou formulário de imigração dando
detalhes pessoais como nome,
nacionalidade, estado civil, etc,
bem como educação e formação
e qualificações profissionais

Dado um problema relacionado com o
trabalho e algumas palavras-chave e
frases, o indivíduo vai escrever uma
pequena nota explicando o problema e
sugerindo soluções. Dadas as amostras
em branco de um formulario de pedido
de emprego ou de imigração, vai
preenchê-lo com precisão de 90%.

• Escreva uma breve nota
informando os seus colegas de
trabalho e / ou seu chefe de um
problema no trabalho ou avisando-os
avisando
sobre uma situação de risco, como
uma máquina, falta de material,
terreno perigoso, etc
• Preencha o espaço em branco com
as informações necessárias, dando
detalhes, conforme
confo
necessário.
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B1
Escutar

Leitura

Nível mínimo requerido para um
gestor de 1ª linha (encarregado,
técnico de construção,…)

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Ser capaz dee compreender os
pontos-chave
chave de um discurso
padrão claro, sobre questões de
trabalho e seguir descrições,
explicações e sugestões /
recomendações sobre como deve
ser executadas as tarefas
relacionadas com o trabalho

Dado um parágrafo resumo com
informação em falta e ouvindo uma
descrição de um processo de trabalho
pronunciada por um orador, o
indivíduo irá fornecer as informações
em falta com pelo menos 90% de
sucesso (por exemplo, se for dado 10
lacunas / espaços em branco, irá
preencher corretamente pelo menos 9
deles). Dada uma situação de trabalho
que exige tomada de decisões e
ouvindo um conjunto de 15 sugestões /
recomendações sobre como devem ser
realizadas as tarefas relacionadas com
o trabalho, o indivíduo irá identificar 10
sugestões pertinentes com pelo menos
90% de sucesso. Dado um breve
discurso sobre 6 (ou conforme o caso)
tarefas diárias a serem realizada pela
equipa de trabalho o indivíduo irá listar
correctamente, pelo menos, 5 delas.

• Ouça o locutor e preencha as
lacunas com a falta informações.
infor

Dada a descrição de um processo de
trabalho, o indivíduo definirá as
principais etapas do processo com pelo
menos 90% de sucesso (dependerá do
número de etapas mencionadas na
descrição). Dadas as especificações
técnicas de máquinas / equipamentos o
indivíduoirá identificar as principais
informações, conforme exigido na folha
de resposta com pelo menos, 90% de
sucesso. Dado um livro de normas ou
regulamentos de segurança, o
indivíduo vai identificar as normas ou
regulamentos de acordo com tarefas,
problemas ou situações de trabalho
mencionados, com pelo menos 90% de
sucesso.

• Liste 5 (qualquer
(qualqu número conforme
o caso) fases mencionadas na
descrição de um processo de
trabalho.

Ser capaz de compreender textos
que consistam em vocabulário
relaciomnado com o trabalho,
altamente utilizado.
lizado. Ser capaz de
compreender a descrição
processos de trabalho, ler plantas,
especificações técnica de
sistemas e equipamentos, normas
e regulamentos de segurança.

• Você tem o seguinte problema no 39
trabalho (especificar um problema) e
39
você precisa de fazer
recomendações. Ouça as sugestões
do locutor e marque as apropriados.
• Ouça o locutor e o numere as
instruções pela orden que as ouve.
• Ouça o locutor explicar as tarefas a
serem executadas para o dia. Tome
notas e liste as 5 tarefas que são
mencionadas.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Leia as especificações técnicas e de
forneça respostas às seguintes
questões
• Combinar as seguintes situações de
emergência com o conjunto
adequado de regras de segurança.
segur
• Combinar as quantidades com os
indicadores técnicos de forma
apropriada.
• Combinar as instruções de
utilização com as ferramentas.
• Leia as descrições e combine o
equipamento com a sua função.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

Conversação
Interação

Ser capaz de lidar com a maioria
das situações prováveis, que
surjam durante o trabalho; ser
capaz de entrar sem preparação
em conversas sobre tópicos
relacionados com o trabalho, que
cobrem as suas
responsabilidades.

Perguntas feitas, directamente
relacionadas com uma situação de
trabalho específico e exigindo
esclarecimentos, descrição ou dar
instruções, o indivíduo responderá
apropriadamente fornecendo todas as
informações necessárias e detalhes
como requerido, sem quaisquer
omissões graves. Dada uma situação
onde as informações sobre as práticas
de trabalho / ou quaisquer outras
questões de trabalho precisas de ser
discutidasm ele / ela será capaz de

• Responda
Resp
às perguntas e forneça
uma descrição ou esclarecimentos
dando todos os detalhes necessários.
• Discutir as suas responsabilidades
com o seu imediato superior / patrão.
Tire dúvidas relacionadas com as
tarefas diárias da sua equipa.
• Perguntas/resposta
Perguntas/respo fornecendo
explicação de como um novo material
/ ferramenta está a ser utilizado.
• Faça perguntas para obter

This project has been funded with support from the European Commission
Com
under the Lifelong
Learning Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
therein

Conversação
Produção

Escrita

Ser capaz de produzir frases
simples que pretendem descrever
os procedimentos de trabalho,
dar instruções de voz
relacionados com o trabalho, e
suas preocupações. Ser capaz de
dar de uma forma breve, razões e
justificações de opiniões e planos.

Ser capaz de escrever texto
simples sobre temas relacionados
com o seu trabalho como
pequenos relatórios, sugestões e
comentários sobre vários
aspectos. Saber preencher
questionários, e escrever
crever
documentação técnica que não
exija ser escrita com exatidão ou
precisão.

fornecer uma explicação sobre os
detalhes-chave ou solicitando tal, sem
erros graves.

informações sobre um novo
funcionário no que diz respeito ao
seu nome, nacionalidade, idade,
trabalho, familiares e qualificações.

Dado um processo ou procedimento
relacionado com o seu trabalho, o
indivíduo irá descrever as diferentes
fases ou a sequência de operações
seguindo a lógica do respectivo setor
da indústria sem omissões graves. Dada
uma situação de trabalho, o indivíduo
vai dar instruções adequadas para os
empregados de nível inferior. Dada
uma situação de trabalho problemática
que exige a tomada de decisão, ele/ela
irá fornecer soluções indicando a sua
opinião e dando razões sem erros
graves.

• Produzir uma breve descrição
descriçã de
um processo de trabalho relacionado
com a tarefas a serem realizadas.

Dado um documento relacionado com
o seu trabalho, tais como uma “timesheet”, um lista de material ou um
formulário de registo de material, o
indivíduo irá preencher os formulários
com precisão, sem erros graves. Dado
um formulário de relatório diário,
el/ela vai produzir um curto relatório,
incluindo comentários e sugestões
sobre vários aspectos do trabalho, sem
qualquer erro gramatical grave e / ou
erros de comunicação.

• Preencha
Pre
o seguinte documento
com informações da caixa.

• Dar instruções a um subordinado 40
listando a sequência de operações
40
para uma determinada tarefa.
• Informar a sua opinião sobre
seguinte o problema relacionado com
o trabalho e dar
da razões para isso.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Escreva um breve relatório listando
o trabalho feito para o dia e dando
detalhes conforme necessário.
• Escreva comentários e / ou
sugestões relacionadas com a
seguinte de trabalho:
• Qualquer outra,
outra conforme
apropriado.
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B2
Escutar

Leitura

Nível mínimo requerido para um
gestor de empresa (ex.
engenheiro)

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Ser capaz de compreender
er um
discurso e apresentações
extensas e até seguir
argumentações complexas, sobre
temas de trabalho. Ser capaz de
compreender telejornal e
documentários diretamente
relacionado com o seu trabalho.

Dado um parágrafo resumo com falta
de informações e ouvindo um longo
discurso ou apresentação relacionadas
com o trabalho, o indivíduo irá fornecer
as informações em falta com pelo
menos 90% de sucesso (por exemplo,
se forem dadas 10 lacunas / espaços
em branco, irá preencher corretamente
pelo menos 9 deles). Dado um conjunto
de sub-títulos e ouvindo um
apresentador o indivíduo tomará notas
e fará uma lista de detalhes
importantes relacionados com cada
sub-título com precisão de pelo menos,
90%. Dado um breve discurso sobre as
questões de trabalho, o indivíduo vai
identificar opiniões e / ou atitudes e
apoiá-las com uma lista de razões
(quantidades devem ser especificados
de acordo com a extensão do discurso)
com precisão, pelo menos, 90%. Dada
uma explicação sobre um processo de
trabalho ou prática, o indivíduo irá
transferir a informação na forma de
uma tabela / fluxograma / formulário /
diagrama com 90% de precisão e sem
omissões.

• Ouça o locutor e preencha as
lacunas com a falta informações.

Dado um artigo relacionado com a
respectiva indústria, o indivíduo irá
definir o tema principal do artigo e
identificar as idéias-chave nele contidas
com pelo menos 90% de sucesso (90%
dependerá do número de ideias /
sugestões mencionadas no artigo).
Dado um relatório de trabalho o
indivíduo irá identificar os seus
principais elementos como resultados,
comentários e recomendações com a
pelo menos uma precisão de 90% (a
90% irá depender do número de itens
linguísticos especificados pelo criador
do teste).

• Leia o artigo e a) decida sobre o
que fala; b / liste 5 (qualquer número
conforme o caso) idéias e sugestões
mencionado no artigo.
a

Poder ler artigos e reportagens
relacionados com questões de
trabalho que incluam atitudes ou
pontos de vista.

• Ouça o locutor e liste os detalhes 41
importantes que vão com cada subsu
título. Use no máximo três palavras 41
por item.
• Ouça o apresentador e decida se as
seguintes afirmações são verdadeiras
ou falsas.
• Ouça um colega expressando a sua
opinião sobre um tema de trabalhos.
Liste as 3 razões que ele dá para
apoiar a sua opinião.
opi
• Ouça 5 palestrantes falando sobre o
lugar onde eles trabalham. Combine
cada locução 1-5
1 com o parecer que
eles expressam AA E
• Complete a tabela / fluxograma /
formulário / diagrama baseado em
informação da gravação.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.
propriado.

• Leia as seguintes declarações e
decida se são verdadeiro ou falso de
acordo com o parecer do autor.
• Combinar cada rubrica A-F
A com o
parágrafo/ secção correto.
• Complete as frases a seguir usando
informações a partir do texto.
• Complete a tabela
tab / fluxograma /
formulário / diagrama com base nas
informações da passagem.
• O escritor faz recomendações sobre
como lidar com. . . (Especificar
conforme o caso de acordo com o
texto). Que recomendações seriam
mais útil nestes situações?
• Qualquer outra,
o
conforme
apropriado.

Conversação
Interação

Ser capaz de interagir com
relativa fluidez com falantes
nativos e participar activamente
em discussões em contextos de
trabalho. Ser capaz de justificar

Dada uma situação de trabalho
específico, que requer uma discussão e
esclarecimento de coisas e idéias ou
chegar a um acordo sobre assuntos de
trabalho, o indivíduo responderá

• Responda às perguntas e forneça
uma descrição detalhada ou
esclarecimentos sobre o tópico
t
a
seguir.
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decisões e sustentar os seus
pontos de vista sobre questões
uestões
relacionadas com trabalho.

apropriadamente fornecendo todos os
detalhes necessários e / ou expresando
a sua opinião fundamentada usando os
marcadores linguísticos adequados
sem erros graves. Dada uma situação
de tomada de decisão, o indivíduo vai
declarar a sua decisão e apresentar
uma justificação para tal, seguindo a
lógica do problema em questão. Ele/ela
vai convidar a comentários e / ou
sugestões a partir de seus 'colegas' e
chegar a um acordo com os seus
interlocutores sem erros graves.

• Discutir o problema de trabalho
seguinte com o seu colega. Fazer e
responder a perguntas tantas
quantas forem necessárias para
chegar a um decisão.
• Faça perguntas para descobrir a
opinião do seu colega sobre o
seguinte problema e solicite
soli
uma 42
justificativa.
42

• Discutir a seguinte notícia com o
seu colega. Dar e pedir comentários e
sugestões que
fornecendo/adicionandos tantos
detalhes quanto possível.
• Ouça o locutor e dê a sua opinião
apoiando com as razões
apoiando-a
apropriadas.

Conversação
Produção

Escrita

Ser capaz de apresentar clara e
detalhadamente descrições sobre
temas relacionado com o seu
trablho. Poder explicar um ponto
de vista sobre questões de
trabalho dando motivos para a
sua opinião. Ser capaz de
comparar opções e fazer
recomendações suportadas
suportad por
argumentos apropriados.

Ser capaz de escrever um texto
claro e detalhado sobre temas
tem
relacionados com o seu trabalho.
Poder escrever um relatório,
transmitindo informação ou
apresentando razões a favor ou
contra uma determinada
proposta ou discussão de um
ponto relacionado com o seu
trabalho.

Dada uma descrição detalhada de uma
peça de equipamento, o indivíduo fará
uma apresentação simples
introduzindo as principais
características e especificações técnicas
do produto aos funcionários de nível
inferior, sem quaisquer omissões
graves. Dada uma situação de trabalho,
o indivíduo irá expressar os seus pontos
de vista fundamentando a sua opinião.
Dada uma situação de trabalho
problemática, com duas soluções
alternativas o indivíduo irá comparar as
soluções no que toca às vantagens e
desvantagens, tomar opções e formular
recomendações sem quaisquer erros
graves e usando marcadores
linguísticos apropriados para sinalizar
suas intenções.

• Leia a seguinte descrição e comente
sobre as principais características e
especificações
ecificações técnicas da máquina /
equipamento.

Dado um assunto relacionado com o
trabalho, o indivíduo vai produzir uma
recomendação justificada ou objeção
usando o layout adequado, estrutura e
registo para expressar os seus pontos
de vista com 90% de sucesso. Dada a
tarefa de recolher informações
relacionadas com o trabalho do
indivíduo a ser testado, este irá
produzir um breve relatório
informando sobre os seus resultados,
fazendo comentários e dando
recomendações, sem erros graves.
Dado um problema no trabalho, el/ela
vai produzir um aditamento a este
texto sem qualquer erro gramatical
grave e / ou erros de comunicação.

• Leia o seguinte texto e escreva uma
recomendação ou oposição ao que é
proposto no texto fornecendo razões
para sua opinião.

• Expresse a sua opinião sobre o
seguinte problema e dê razões para
aapoiar.
• Comparar as duas alternativas
apresentados no texto descrevendo
as vantagens e desvantagens de
ambos os métodos e fazendo
recom
recomendações
sobre qual deve ser
usado e por quê.
• Informar a sua opinião sobre o
problema relacionado com o trabalho
seguinte e dar razões para isso.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Leia os seguintes materiais e
escreva um breve relatório sobre a
utilização de. . . (especificar tópico)
t
fornecendo as sua opinião e fazendo
observações e recomendações.
• Leia a seguinte informação e
escreva um memorando para todos
os interessados.
interessados
• Qualquer outra, conforme
apropriado.
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C1
Escutar

Leitura

Nível mínimo requerido para um
profissional/gestor sénior (ex.
Engenheiro civil, Arquiteto)

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Ser capaz de compreender um
discurso com suas nuances e
acompanhar uma palestra ou
apresentação sobre temas
especializados, sem muito
esforço. Poder captar detalhes e
tirar
rar conclusões com base em
apenas implicações e não
explicitamente sinalizadas.

Dado um parágrafo resumo com
informação em falta e ouvindo um
longo discurso ou apresentação atravé
de uma locução, o indivíduo irá
fornecer as informações em falta com
pelo menos 90% de precisão (por
exemplo, se forem dadas 10 espaços
em branco este irá preencher
corretamente pelo menos 9 deles).
Dado um conjunto de instruções e
escutndo um apresentador o indivíduo
vai identificar a opinião do autor com
uma precisão de pelo menos 90%.
Dado um breve discurso sobre as
questões de trabalho o indivíduo
sumetido a teste irá tirar conclusões
com base em informações que não
transmitem explicitamente
informaçãom com precisão de pelo
menos 90%.

• Ouça o locutor e preencha as
lacunas com a falta informações.

Dado um artigo relacionado com a
respectiva indústria, o indivíduo vai
deduzir as opiniões do autor e / ou
identificar detalhes importantes e
idéias com pelo menos 90% de precisão
(90% irá depender do número de idéias
e sugestões mencionadas no artigo).
Dado um artigo especializado e um
conjunto de subtítulos, o indivíduo irá
corresponder os títulos com as
respectivas seções do artigo com, pelo
menos, 90% de precisão (90% irá
depender do número de secções do
artigo).

• Leia o artigo e assinale as
declarações que refletem a visão do
autor.

Ser capaz de compreender textos
especializados longos e
complexos, tais como artigos
especializados e longas instruções
técnicas relacionadas com a sua
ocupação.

• Ouça a apresentação seguinte e 43
assinale as declarações que refletem
43
as opiniões do locutor.
• Ouça o seguinte discurso curto e
fornecer 3/5/7 (como apropriadas)
conclusões baseadas no que você
ouve.
• Decida se as seguintes afirmações
afirmaç
são verdadeiras ou falsas de acordo
com o orador.
• Ouça 5 pessoas a falar sobre um
tema especializado. Combine cada
orador de 1-5
1 com o parecer que
eles expressam de A-F.
A Há uma
opinião que você não precisa.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.

• Leia o artigo e liste 3/5/7 (qualquer
número, conforme
conf
apropriado)
sugestões nele mencionado. Use um
máximo de 3 palavras.
• Leia o artigo e assinale as sugestões
mencionadas.
• Combine os subtítulos com as
secções do artigo. Há um subtítulo
que você não precisa.
• Leia as seguintes declarações e
decid se o autor do artigo concorda
decida
com eles ou não.
• Qualquer outra, conforme
apropriado

Conversação
Interação

Ser capaz de se expressar
fluentemente, sem preparação.
Pode usar a linguagem de forma
eficaz para fins de trabalho.
Formular ideias e opiniões com
c
precisão e participar em
discussões relacionados com o
trabalho.

Dado um tópico relacionado com o
trabalho o indivíduo pode fazer e
responder a perguntas destinadas a dar
e receber information detalhada, sem
erros graves. Dada uma situação em
que o indivíduo é suposto expressar
uma opinião, irá formular as suas ideias
com precisão e verificá-las-á contra a
opinião de seu interlocutor. Dada uma
situação que exige discussão, o
indivíduo vai responder
apropriadamente fornecendo todos os
detalhes necessários e / ou opinião
fundamentada usando marcadores

• Leia o seguinte texto que tem
alguma informação em falta. Faça
perguntas ao seu parceiro para
fornecer a informação em falta. Em
seguida, responda às perguntas de
seu interlocutor fornecer uma
descrição detalhada / comentário ou
esclarecimento como
com apropriado.
(acções integradas)
• Comente o seguinte tópico
perguntando e respondendo a
questões com vista a encontrar a
opinião da outra pessoa bem como
expressar a sua. Dê motivos para a
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lingüísticos apropriados sem erros
graves. Dada uma situação de tomada
de decisão o indivíduo convidará a
comentários e / ou sugestões dos seus
'pares', dará recomendações e
explicará a sua posição sem erros
graves.

sua opinião e siga a lógica do tema
em questão.
• Descobrir o máximo
m
de informações
possível sobre. . . (qualquer tópico
relacionado com o trabalho), fazendo
as perguntas necessárias e concorde
sobre um conjunto de
recomendações com o seu parceiro.
44

• Discutir o seguinte tópico
explicando sua posição e negociar 44
uma solução
so
win-win.
Conversação
Produção

Ser capaz de apresentar
descrições claras e detalhadas de
assuntos complexos relacionado
com o seu trabalho, integrando
subtemas, desenvolvendo pontos
específicos de uma forma
estruturada e apropriada e
produzindo conclusões.

Dado um assunto relacionado com o
trabalho, o indivíduo irá fornecer uma
descrição / opinião detalhada dando
pontos de uma forma estruturada e
adicionando conclusões sem erros
graves. Dada uma situação de trabalho,
o indivíduo irá expressar os seus pontos
de vista justificando o seu parecer.

• Leia os seguintes materiais (3
recursos diferentes) e apresente uma
descrição detalhada do assunto numa
forma estruturada e lógica.
• Expresse a sua opinião sobre a
situação de trabalho a seguir e dê
razões para
pa isso.
• Apresentar uma proposta
relacionada com o trabalho e
justificá o melhor que puder.
justificá-la
Utilize as seguintes idéias / temas
para ajudá-lo.
ajudá
• Qualquer outro como apropriado.

Escrita

Saber expressar-se
se de uma forma
clara e bem estruturada,
apontando
ndo vantagens ou
desvantagens, justificando a sua
opinião ou apresentando soluções
para problemas relacionados com
o seu trabalho. Ser capaz de
escrever uma carta formal de
negócios ou relatório destacando
as questões de importância
usando o estilo adequado.
o.

Dado um assunto relacionado com o
trabalho o indivíduo produzirá uma
recomendação por escrito apontando
vantagens e desvantagens de um
método de trabalho ou outro e / ou
sugerindo soluções (sob a forma de um
proposta), utilizando o esquema,
estrutura e registo apropriados para
expressar seus pontos de vista com
90% de precisão. Dada a tarefa de
escrever uma carta comercial o
indivíduo produzirá uma carta formal
declarando o seu / sua problema /
pergunta, solicitando a aprovação e
agradecendo pelo apoio, sem erros
graves.

• Apresente um argumento escrito,
um caso ou uma proposta a um leitor
/ colega de trabalho / par informado,
usando suas próprias idéias,
conhecimento e experiência.
• Escreva uma carta / e-mail
e
/
relatório para os investidores
explicando o porquê que um método
de trabalho falhou, fazendo uma
sugestão alternativa e explicando as
suas vantagens, fornecendo tantos
detalhes quanto os necessário, a fim
de obter a aprovação.
• Escreva uma proposta a apresentar
soluções para um problema baseada
no trabalho apresentando uma
justificação adequada para suas
idéias.
• Qualquer outra, conforme
apropriado.
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Anexo 3 – Níveis de emprego duma tripilação de um
navio
O diagrama seguinte mostra os diferentes níveis de emprego
ego (cargos / posições
hierárquicas) de uma tripulação de um navio e fornece as respetivas descrições
bareviadas.

45
45

Mestre
Oficial Chefe

Engnheiro Chefe

Segundo Oficial

Segundo Engenheiro

Terceiro Oficial

Terceiro Engenheiro

Contramestre

Lubrificador

Primeiro Marinheiro

Varredor

Segundo Marinheiro
Rapaz do Convés

Níveis de Gestão
Mestre: O mestre é responsável pela organização e gestão da tripulação, gerindo o
navio e a segurança da tripulação, dos passageiros e da carga. Ele é o representante
repr
do
proprietário do navio, em qualquer operação e também é o último homem a
abandonar o navio em caso de emergência. Ele é o supervisor dos outros oficiais e da
tripulação também. Ele é de certa forma o “gestor” do navio.
Oficial Chefe: Depois do mestre, o chefe oficial é o segundo na linha de comando. Ele é
o chefe de departamento do convés age como um assistnte do mestre. Como a
navegação é a principal responsabilidade de todos os oficiais, ele é encarregado da
navegação e está ao serviço 4 a 8 horas seguidas. O Oficial Chefe supervisiona a
movimentação de carga, a entrega segura da carga, mantendo arranjos e estabilidade
do navio sob vigia.

Níveis Operacionais
Segundo Oficial: Tradicionalmente ele é navegador do navio e detentor da vigia.
Manutenção
tenção dos equipamentos eletrônicos do navio está sob sua responsabilidade, de
modo que controla regularmente os equipamentos da ponte e atualiza gráficos
gráficos. Além disso, ele é o médico do navio. Ele presta os cuidados médicos a bordo.
Terceiro Oficial: Além de vigiar a manutenção e navegação, o terceiro imediato é
encarregado dos equipamentos de segurança. Prevenção e combate a incendios a
bordo dispositivos de salvamento estão sob a sua responsabilidade.
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Níveis de Apoio
Contramestre: Ele é o mais alto dos homens não licenciados a bordo. Ele planeia o
trabalho diáriamente e controla a rotina de trabalhos no convés como limpeza e
pintura do casco, superestrutura e equipamentos do convés.
Primeiro Marinheiro:: O seu papel como um timoneiro é manter
manter um curso firme e um
olhar afiado durante a viagem. O seu papel como um marinheiro é preenchido com
trabalhos diários dados pelo contramestre. Ele trabalha para manter o navio em boas
condições e manutenção.

46
46

Marinheiro comum: Como o Primeiro marinheiro, o marinheiro comum é
simultaneamente um timoneiro e um marinheiro. Suas funções são versáteis,
nomeadamente lançamento e recuperação de botes salva-vidas,
salva vidas, montagem e fixação
da carga, a limpeza do convés e equipamentos, removendo pó e ferrugem, raspagem e
lascagem.
O rapaz do convés:: Ele é inexperiente e não qualificado na estrutura hierárquica da
tripulaçãoe. Ele auxilia todas as obras a bordo e as suas responsabilidades dependem
do tipo de navio e do número de tripulantes.
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Escrita

Conversação

Compreensão

Anexo 4 – Tabela
abela de competências lingüísticas para os 3
níveis principais (A, B e C) da Marinha
A Nível de Suporte – Nível mínimo
requerido para Contramestre e
Primeiro Marinheiro

B Nível Operacional – Nível
mínimo requerido para Segundo e
Terceiro Oficial

C Nível de GGestão – Requerido
para Mestre e Oficial Chefe

Escuta

Ser capaz de reconhecer o nome do
equipamento do convés e ferramentas
com que trabalha. É capaz de
compreender instruções de segurança
e de emergência ordens, instruções de
manobras e os sinais, se pronunciados
lentamente. Pode responder a avisos
de segurança em situações de
emergência.

É capaz de compreender vhf e
comunicações de emergência,
avisos de navegação, avisos de
meteorologia, instruções de
autoridade portuárias, instruções
de pilotagem, ordens de mestre.

É capaz de compreender frases 47
longas, qualquer comunicação de
gestão de crises da marinha,
qualquer mensagens de
autoridade (PSC, autoridades
portuárias, etc), incluindo frases
longas e complexos.

Leitura

É capaz de compreender
eender todas as
frases de alerta na tampa da escotilha,
bueiro, convés principal, caixa de
carga, contentor, manuais de
treinamento, segurança e planos de
incêndio. Pode também compreender
curtos avisos pessoais.

É capaz de ler todos os relatórios
de navegação, relatórios
meteorologia, livros de direção,
mapa de navegação, abreviaturas,
tabelas de rotas, tabelas de marés,
livros de sinais de rádio, manuais
de treinamento, guias de porto,
livros-piloto, etc

É capaz de compreender
documentos de carga,
importantes registos legais, livros
de cálculo de estabilidade,
certificados de bordo, jornal
navegação, registos, os livros de
medicina e de navegação.

Conversação Interação

É capaz de usar expressões e frases
simples para descrever atividades
relacionadas
acionadas com o seu trabalho.

É capaz de produzir frases eficazes
destinadas a descrever seu
trabalho. Pode explicar as opiniões
e planos em todas as situações.

É capaz de fornecer descrições
detalhadas de situações de
navios em qualquer momento.
Pode apresentar claramente o
nome da carga do navio, a
natureza da carga, correntes de
ar, particularidades do navio e
outras informações especiais.

Conversação Produção

É capaz de fazer e responder a
perguntas simples sobre trabalho e
tarefas afins. Pode informar
infor
outras
pessoas sobre o seu trabalho e dar
instruções.

É capaz de expressar-se
eficazmente em VHF e e
comunicações de emergência,
pode responder e fazer perguntas
sobre as manobras do navio na
ponte ou no convés.

É capaz de expressar-se
fluentemente, usar a linguagem
eficazmente para fins de
trabalho. Pode explicar as suas
ordens e instruções de forma
eficaz para pessoal subordinado.

Escrita

Ser capaz de escrever mensagens
curtas e simples para a equipa do
navio e informá-los
los sobre questões
relacionadas
acionadas com o trabalho. Pode
preencher os documentos ISPs, pode
dar detalhes da tripulação, como
nome, nacionalidade, posição, etc

Ser capaz de escrever frases claras,
preencher o log do porto, o jornal
de navegação, todos os
documentos relacionados com a
navegação do navio.

Ser capaz de se expressar de
forma clara através de um texto
bem estruturado, preencher os
documentos de carga,
formulários de imigração, aviso
de prontidão, listas de carga,
formulários legais, protestos e
declaração de facto.

47
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Anexo 5 – Tabela de competências linguísticas, criterios
de avaliação e tipos de exercícios para o Nivel A1 da
Marinha
48

A Nível de Suporte – Nível
mínimo requerido para
Contramestre e Primeiro
Marinheiro

Especificações de teste por
competencia (criterio de avaliação)

Tipos de tarefas que podem ser
utilizadas no teste (exemplos)

Escutar

Ser capaz de reconhecer o nome
do equipamento de convés e
ferramentas com que ele
trabalha. É capaz de compreender
instruções de segurança e de
emergência ordens, instruções de
manobras e sinais, se
pronunciados lentamente. Pode
responder a avisos de segurança
em situações de emergência.

Dado um conjunto de imagens
mostrando diferente equipamentos do
convés, sinalização de segurança,
ferramentas e sinais de alarme e
ouvindo os seus nomes pronunciados
pelo locutor, o indivíduo combiná as
imagens com o seu nome com pelo
menos 80% de precisão. Dado um
conjunto de ordens pilotagem, ordens
de manobras e instruções de alerta de
segurança, e escutando a locução, o
indivíduo vai agrupar as ordens ou
instruções.

Ouça o que o orador diz e escreva
abaixo algumas peças importantes de
informação. Olhe para os símbolos de
advertência e ouça a sua
interpretação. Faça corresponder
cada símbolo com a sua
interpreta
interpretação.

Leitura

É capaz de compreender todas as
frases de alerta na tampa da
escotilha, bueiro, convés
principal, caixa de carga,
contentor, manuais de
treinamento, segurança e planos
de incêndio. Pode também
compreender curtos avisos
pessoais.

Dada uma lista de termos técnicos
gerais (ordens de manobra, termos de
operações de carga, nomes de
materiais) utilizadas no navio, o
indivíduo combinará as palavras e
imagens com pelo menos 80% de
precisão. Dado um conjunto de frases
sobre os equipamentos do convés, o
indivíduo identificará o nome do
equipamento.

Combinar os termos do lado
esquerdo com suas definições no
lado direito. Combinar as imagens da
esquerda com os termos do lado
direito. Identifique os seguintes
materiais e ferramentas. Escreva os
nomes dos seguintes
se
objetos ao lado
das fotos que os ilustram. Leia os
avisos de perigo e escolha uma
resposta que corresponde ao seu
significado

Conversação
Interação

É capaz de usar expressões e
frases simples para descrever
atividades relacionadas com o seu
trabalho.

Dado um conjunto de imagens
fornecidas de um navio, equipamentos
de convés, sinais de alerta e segurança
imo e ISPs sinal de alerta, o indivíduo
irá fornecer osseus nomes e explicar o
que eles significam.

Fale sobre o seu trabalho diário a
bordo do navio. Dê algumas
informações sobre as regras
marítimas. Pergunte aos seus colegas
sobre as regras de segurança no
embarcar no navio, etc.

Conversação
Produção

É capaz de fazer e responder a
perguntas simples sobre trabalho
e tarefas afins. Pode informar
inform
outras pessoas sobre o seu
trabalho e dar instruções.

Dado algumas questões sobre o
trabalho marítimo, a comunicação
interna do navio e identificação da
tripulação, o individuo submetido a
teste vai produzir respostas precisas.

Responda às perguntas com palavras
muito simples, mas dando as
informações necessárias. Discutir o
seu trabalho diário com o seu chefe.
Perguntar aos seus colegas de
trabalho sobre a sua identificação.

Escrita

Ser capaz de escrever mensagens
curtas e simples para a equipa do
navio e informá-los
los sobre
questões relacionadas com o
trabalho. Pode preencher os
documentos ISPs, pode dar
detalhes da tripulação, como
nome, nacionalidade, posição, etc

Dadas as amostras em branco
formulários de obras, carga, obras do
convés, o indivíduo preenchê-los-á com
uma exatidão de 80%. Dadas palavraschave, ele vai escrever um aviso
explicativo simples sobre a palavra /
termo.

Escreva uma pequena nota dando
informações sobre o que deve ser
feito numa situação de emergência
no mar, tais como encalhar,
inundação, incêndio, o abandono,
etc, ou qualquer problema no navio
relacionado com o seu trabalho.
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