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Concurso de Contratação de Técnicos Especializados - 2017/2018 

Aviso de Abertura de Concurso 

Contratação de Escola – Técnico Especializado – Docente do grupo 530 

 

Ao abrigo do estipulado no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redacção dada pelo DL n.º 

83-A/2014, de 23 de maio, informa-se que está aberto o procedimento concursal a termo resolutivo, 

para a contratação de um técnico especializado – Grupo 530 - Eletrotécnia, para suprir necessidades 

temporárias no Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos. 

O horário a concurso está inseridos na aplicação informática de contratação de escolas da DGAE- 

https://sigrhe.dgae.min-edu.pt 

 Horário nº 33 – Técnico Especializado – Grupo 530- Eletrotécnia; 

 Identificação do horário: horário de 11h, até ao final do ano letivo; 

 Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos; 

 Caracterização das funções:  

 Lecionação da disciplina de Práticas Oficinais do Curso de Energias Renováveis; 

 Lecionação da disciplina de Educação Tecnológica ao 3º ciclo; 

  Organização e planeamento dos currículos e atividades pedagógicas a 

desenvolver nas disciplinas; 

 Participação em atividades do Plano Anual de Atuividades/ Visitas de Estudo; 

 Desempenho de funções de Diretor de Turma do crurso profissional e Diretor 

de Curso profissional. 

 

 Requisitos de admissão:  

 Não inibição do exercicio de funções públicas ou não interdição daquelas que 

se propoõe a desempenhar; 

 Ser detentor de habilitação para o grupo 530 – Eletrotecnia; 

 Ser detentor de experiência profissional e formação relevante na área da 

formação a que se candidata. 

 

 Critérios de seleção: 

1. Número de anos de experiência profissional como psicólogo (EP) – ponderação 35% 

2. Avaliação do Portefólio (AP) – ponderação 30% 

3. Entrevista de avaliação de competências (EAC) – ponderação 35% 

https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/
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1. Número de Anos de Experiência Profissional - ponderação de 35%. 

 

 Para efeitos de contagem de tempo de experiência profissional na área, contabiliza-se a 

atividade desenvolvida como técnico/professor na área a que se candidata, em 

Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas públicas ou privadas. 

 O tempo de experiência profissional deverá ser devidamente comprovado pelas escolas 

(será pedido documento comprovativo emitido pelas escolas, de preferência cópia do 

registo biográfico autenticada). 

 É obrigatório apresentar as declarações de tempo de serviço expresso em dias. Estes 

documentos devem ser digitalizados e anexados ao Portefólio. 

         - Experiência profissional de trabalho na área a que se candidata; 

 Sem experiência – 0 pontos 

 Até 1 anos de experiência – 5 pontos 

 De 1 a 2 anos de experiência – 10 pontos 

 De 2 a 4 anos de experiência – 15 pontos 

 De 4 a 6 anos de experiência – 20 pontos 

 De 6 a 8 anos de experiência – 25 pontos 

 Mais de 8 anos de experiência – 30 pontos 

 

2.  Avaliação do Portefólio (AP) – ponderação 30%, distribuídos pelos seguintes 

subcritérios: 

 Experiência profissional no âmbito das funções a desenvolver – 10 pontos 

 Habilitação Académica na área: 

o Habilitação profissional para o grupo 530 – Eletrotecnia – 10 pontos 

o Habilitação proptia para o grupo 530 – Eletrotecnia – 5 pontos 

 Formação relevante que comprove as competências técnicas exigidas – 10 

pontos 

 

 O Portefólio deverá seguir exclusivamente o modelo disponível na página do Agrupamento 

www.ae-salvaterra.pt , deverá ter um número máximo de 4 páginas A4, excluindo os 

anexos, e deverá ser enviado em suporte digital formato PDF para o endereço 

diretoraesm@ae-salvaterra.pt. 

 Documentos a apresentar em anexo: Certificado de habilitações; Declaração do tempo de 

experiência profissional em contexto escolar, expressa em dias; Comprovativos da formação 

mailto:diretoraesm@ae-salvaterra.pt
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profissional realizada nas funções do horário a concurso, com a indicação do tempo de 

duração em horas. Só serão considerados os dados claramente comprovados. 

 

3. Entrevista de Avaliação de Competências (35%), distribuídos pelos seguintes 

subcritérios: 

a) Experiência complementar em áreas consideradas relevantes - 10 pontos 

Demonstração de conhecimentos técnicos e competências adquiridas na coordenação de 

atividades letivas, nomeadamente: 

 Planificações e material didátio relevante produzido para fornecer aos alunos – 5 pontos; 

 Documentos produzidos e relacionados  com  o processo de avaliação dos alunos- 5 

pontos. 

b) Adequação à função - 15 pontos 

 Demonstração de conhecimento e experiência de contexto pedagógico, 

nomeadamente quanto a experiência nas funções de professor de Praticas Oficinais no 

Curso de Profissional de Energias Renováveis; diretor de turma profissional/diretor de 

curso profissional e docente de Educação Tecnológica – 15 pontos ( 5+ 5 + 5) 

c) Potencialidades e motivação para o exercício das funções a desempenhar – 5 pontos 

 (Competência e disponibilidade para desenvolver atividades/projetos no Agrupamento; 

espírito de iniciativa e de equipa; dinamismo; criatividade; versatilidade.) 

d) Capacidade de comunicação/expressão e de relacionamento interpessoal – 5 pontos 

 

Ordenação dos candidatos/utilização faseada dos métodos de seleção/Publicitação dos resultados 

a) Após o término do prazo de candidatura, será elaborada uma lista provisória de candidatos 

admitidos e excluídos, ordenados alfabeticamente, que será divulgada em local visível e público na 

Escola-Sede e na página eletrónica do Agrupamento. No caso de haver candidatos excluídos, estes 

têm dois dias úteis após a data da publicitação da referida lista para solicitar a revisão da sua 

situação. 

b) Passado o tempo de reclamação, publicitar-se-á a lista definitiva dos candidatos admitidos. 

c) De seguida, proceder-se-á à aplicação dos métodos de seleção definidos na legislação em vigor e 

no presente Aviso. 

d) A aplicação do método de seleção - Entrevista de Avaliação de Competências – será feita por 

tranches de dez candidatos, por ordem decrescente de classificação de classificação conjunta dos 

critérios anteriores, até à satisfação das necessidades e consequente preenchimento do lugar. 

e) A convocatória para a Entrevista de Avaliação de Competências aos primeiros dez candidatos será 

feita por e-mail, tendo estes de confirmar a sua presença, também por e-mail, no prazo de 24 horas, 
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o mesmo acontecendo com os candidatos das tranches seguintes, caso a necessidade que deu 

origem ao presente concurso não seja satisfeita na primeira tranche. 

f) Após a aplicação de todos os métodos de seleção previstos, será publicitada a lista unitária de 

ordenação e classificação final dos candidatos, na página eletrónica do Agrupamento e afixada na 

Escola-Sede, sendo selecionado o candidato que obtiver a melhor pontuação. 

 

 Critérios de desempate 

Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de 

preferência: 

1º Candidatos com maior número de anos de experiência profissional em contexto escolar; 

2º Candidatos com classificação mais elevada no critério Entrevista de Avaliação de Competências. 

3º Candidatos com classificação mais elevada no critério Avaliação do Portefólio. 

 

 Critérios de exclusão 

a) Preenchimento, submissão ou entrega do formulário de candidatura fora do prazo ou por outra via 

que não mediante preenchimento do formulário eletrónico da oferta, acedendo à aplicação 

informática da Direção-Geral da Administração Escolar. 

b) Preenchimento do formulário de candidatura com dados incorretos ou não comprováveis. 

c) Não envio, em suporte digital pdf, do Portefólio para o endereço referido,dentro do período do 

prazo de candidatura referido no presente Aviso. 

e) Não comparência à entrevista de avaliação de competências. 

ATENÇÃO: A não apresentação, em anexo ao Portefólio, dos documentos que atestem os dados aí 

mencionados implicará a atribuição de zero pontos no respetivo parâmetro/subcritério a avaliar. 

 

 Prazos para a aceitação da colocação e apresentação ao serviço 

a) Na sequência da publicitação da Lista Final de Graduação, será selecionado o candidato que 

obtiver melhor pontuação, cuja aceitação e apresentação deverão ser efetuadas em conformidade 

com os normativos legais. 

b) O não cumprimento destes prazos implica a anulação da colocação. 

 

Salvaterra de Magos,  18 de setembro de 2017 

A Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

Maria Castela Andrónico Lopes 


