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Agrupamento de Escolas Severim de Faria - Évora
Contratação de Técnicos Especializados 2018-2019
Nos termos do determinado no artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redação dada
pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014 de 23 de maio, é aberto concurso, pelo prazo de três dias a contar da
publicação do presente Aviso, para contratação, a termo resolutivo certo, de Técnicos Especializados para
o exercício de funções de formador nos Cursos Profissionais na Escola Secundária Severim de Faria,
conforme elementos que seguem. Os contratos a celebrar, que visam suprir necessidades de carácter
temporário, têm a duração de um mês, renováveis por iguais períodos, e mantém-se em vigor enquanto
permanecerem tais necessidades, constituindo-se como limite o final do ano escolar.
As candidaturas são formalizadas na aplicação informática disponibilizada, para o efeito, na página oficial
da Direção-Geral de Administração Escolar (www.dgae.min-edu.pt.)
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31/08/2019

Informação

e

Animação

Operações
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Turísticas,
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Turísticas e Técnicas de Comunicação em
Acolhimento

Turístico

do

Curso

Profissional de Técnico de Turismo (1º,
2ºe 3º anos. Estes módulos requerem o
uso da aplicação informática “galileo”.
Técnico Especializado para lecionar,
módulos das disciplinas Técnicas de
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Turísticas e Técnicas de Comunicação em
Acolhimento

Turístico

do

Curso

Profissional de Técnico de Turismo (1º,
2ºe 3º anos. Estes módulos requerem o
uso da aplicação informática “galileo”.
Técnico Especializado para lecionar a
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Técnico Especializado para lecionar a
5

11

Contratação
de Escola

14/09/2018

31/08/2019

disciplina de Animação Sociocultural do
1º, 2º e 3º ano do Curso Profissional de
Técnico de Apoio Psicossocial.
Técnico Especializado em Psicologia

6

13

Contratação
de Escola

Clinica para lecionar a disciplina de
14/09/2018

31/08/2019

Psicopatologia Geral do 3º ano do Curso
Profissional

de

Técnico

de

Apoio

Psicossocial.

1. Requisitos de admissão
Horário 2 e 3 - Formação superior certificada na área de turismo cumulativamente com formação creditada
no software informático “galileo”
Horários 4 e 5 - Licenciatura adequada à área de formação
Horário 6 – Licenciatura em Psicologia clínica.
Para todos os horários - Diploma CAP - Certificado de Aptidão Profissional – Certificado de Competências
Pedagógicas de Formador.

A seleção obedece ao cumprimento dos critérios constantes do nº 11 do já citado artigo, a saber:
a)Avaliação do Portfólio – ponderação de 30%
Subcritérios:
- Portfólio: organização e relevância dos documentos constantes (5%)
- Dados curriculares: experiência na lecionação das disciplinas a concurso e na área (15%)
- Formação e experiência profissionais na área a que se candidata (5%)
- Experiência pedagógica (5%)
b) Entrevista de avaliação de competências – ponderação de 35%
Subcritérios:
- Conhecimentos sobre a área de envolvência do curso em que se insere a disciplina/módulos a
ministrar (10%)
- Motivação/interesse para desempenho das funções inerentes à candidatura (10%)
- Capacidade de comunicação e expressão (5%)
- Envolvimento em estruturas de natureza empresarial, associativa, outra(s), afetas às áreas em que
se insere o Curso Profissional (10%)
c) Número de anos de experiência profissional na área – ponderação de 35%
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Informações complementares:
O portfólio é enviado por correio electrónico, gab.1severim@gmail.com , ou entregue presencialmente nos
serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Severim de Faria enquanto decorre o concurso.
A entrevista é realizada em data e hora a definir pela Escola, sendo o candidato avisado via correio
electrónico.
São fatores de exclusão:
A não satisfação dos requisitos de admissão
A não apresentação de toda a documentação comprovativa.

