
 

 

 

Oferta de Contratação de Escola 2020-2021 – Aviso nº 1 
 
 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº28/2017 de 15 de março, divulga-se a oferta de 

contratação de escola, de técnicos especializados - CEF, deste agrupamento – 

Horário: 12 

Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail concursostec@aera.pt, 

assim como fazer-se acompanhar do mesmo, em formato de papel, aquando 

da entrevista, para que assim se possa avaliar/ validar o critério: Avaliação de 

portefólio. Os documentos enviados deverão indicar o nº de horário para o qual 

se candidata. 

A entrevista é aplicável apenas aos primeiros 10 candidatos, a convocar por 

tranches sucessivas, por ordem decrescente de classificação conjunta da 

avaliação obtida tendo em conta os critérios: anos de experiência profissional e 

avaliação do portefólio. Os candidatos serão convocados via e-mail para a 

realização da entrevista com um mínimo de 24 horas de antecedência. 

A experiência é considerada até 31 de agosto de 2020. 
 

Critérios obrigatórios 
 

• Ponderação do número de anos de experiência profissional - 35% 

• Ponderação da avaliação do portefólio – 30% 

• Ponderação da entrevista – 35% 
 

Critério Subcritério Subponderação 

 

Anos de experiência 
profissional 

Experiência de lecionar/ trabalhar na área a que se 
candidata 

Até 1 ano, 5 pontos, 

 
entre 1 a 3 anos, 10 pontos, 
entre 3 a 5 anos, 15 pontos, 
entre 5 a 7 anos, 20 pontos, 
entre 7 a 9 anos, 25 pontos, 
entre 9 a 11 anos, 30 pontos, 
mais de 11 anos 35 pontos. 

 
 

 
35% 

 
 
 
 

 
Avaliação do Portefólio 

Experiência Profissional na área a que se candidata – 
lecionação do CEF 

entre 0 a 1 ano, 5 pontos, 
entre 1 a 3 anos, 10 pontos, 
entre 3 a 5 anos, 15 pontos, 
5 ou mais anos, 20 pontos. 

 
20% 

Formação específica para a área a que se candidata Tem formação, 5 pontos, 

 
Não tem formação 
específica, 0 pontos. 

 
5% 

Demonstração dos resultados alcançados Evidencia de resultados 
positivos, 5 pontos. 

 
Não evidência de resultados 

 

5% 
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  positivos 0 pontos.  

  
 

Competências de relacionamento interpessoal 

Demonstra competências de 
relacionamento interpessoal, 
15 pontos. 

 

 
 
 

Entrevista 

 Não demonstra 
competências de 
relacionamento interpessoal, 
0 pontos. 

 

15% 

 Aptidão para o trabalho em contexto multidesafiados – 
Agrupamento TEIP 

Revela aptidão para trabalhar 
em contextos 
multidesafiados, 20 pontos. 

 

   20% 

  Não revela aptidão para 
trabalhar em contextos 
multidesafiados, 0 pontos. 

 

 
 

Motivos de exclusão do concurso: 
 

- A não apresentação do portefólio e dentro do prazo supra deferido; 
 

- A apresentação de declarações que não correspondam aos factos; 
 

- A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando 

solicitados; 

- A não comparência, não fundamentada, na data e hora à entrevista; 
 

- O não cumprimento das normas presentes: 

 
 

Critérios de desempate: 
 

1. Candidato com mais tempo de serviço “docente” na área a que se 

candidata; 

2. Candidato com maior pontuação no critério avaliação do portefólio; 
 

3. Candidato com maior pontuação no critério entrevista. 



 

Dados dos Horários: 
 

Horário nº12 
 

 

 
 
 
 
 

Luís Miguel dos Reis Varela 

16 de setembro de 2020



 

 


