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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB1 nº2 Tavira; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

AVISO 

Abertura de concurso de contratação de escola  

( artº 39º do decreto lei nº 132/2012, 27 de junho) 

CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO ESPECIALIZADO – Área de Secretariado 

1. Abertura de procedimento 

Informam-se todos os interessados que se encontra aberta, na aplicação informática da DGAE – 

Direção Geral de Administração Escolar, em www.dgae-min-edu.pt , o procedimento de seleção 

e recrutamento de um técnico especializado (área de Secretariado), para o ano letivo de 

2016/2017, para suprir uma necessidade temporária, da oferta de contratação de escola. 

2 – Identificação da duração do contrato 

 O presente contrato é celebrado até à apresentação do titular do horário, nunca se 

convertendo em contrato por tempo indeterminado, nem ultrapassando a data de 31 de agosto 

de 2017. 

3 – Identificação do local de trabalho 

 Escola Secundária 3EB Dr. Jorge Augusto Correia 

4 – Caracterização das funções 

 Lecionação das disciplinas de Técnicas de Secretariado, e Comunicar em Vendas e 

Organizar e Gerir Atividade dos cursos profissionais. 

5 – Número de horas de trabalho 

 18 horas semanais 

6 – Requisitos de admissão 

 Habilitação profissional ou própria para as disciplinas a leccionar conforme ponto 4. 

7 – Critérios de seleção 

7.1- Os previstos no artigo 17º da Lei nº35/2014, de 20 de junho; 

7.2 – Os previstos no nº 11 do art.º 39º do DL 132/2012 de 27 de junho, nomeadamente: 

a) A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %; 

b) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %; 

c) Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35 %. 

7.3 – Toda a documentação referente ao portefólio e comprovativos de Experiência 

Profissional deverão ser enviados para o seguinte email : concursosaejac@estavira.com, até 

ao final do dia do procedimento concursal (23h:59min). 

7.4 – Valorização dos critérios de seleção obrigatórios: 

a) Avaliação do portefólio – Ponderação 30%  

Subcritério Ponderação do subcritério  

Uma evidência (máximo duas páginas) que comprove intervenção 
direta com alunos de turmas do curso profissional 

20% 

Uma evidência ( máximo de uma página ) que comprove 
leccionação disciplinas de Técnicas de Secretariado, e Comunicar 
em Vendas e Organizar e Gerir Atividade 

10% 
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b)- Entrevista – Ponderação 35% 

 Ponderação do subcritério : 35 – Experiência e conhecimento relativamente à lecionação 

em cursos profissionais, nomeadamente Técnicas de Secretariado, e Comunicar em Vendas e 

Organizar e Gerir Atividade; 

c) Número de anos de experiência Profissional – Ponderação 35% 

 Tipo de critério : Experiência Profissional 

 Ponderação do subcritério : 35% 

 Subcritério: Número de anos de experiência profissional com as seguintes 

subponderações: 

Tempo de serviço (anos) Subponderação 

Sem tempo de serviço 0% 

Até 4 anos 10% 

Mais de 4 e até 8 anos 20% 

Mais de 8 e até 12 anos 30% 

Mais de 12 anos 35% 

 

A apresentação da candidatura é feita através da aplicação eletrónica DGAE – Direção Geral de 

Administração Escolar. 

A lista de ordenação dos candidatos será publicitada nos locais de estilo e na página eletrónica 

do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia no prazo de 3 dias úteis após a 

disponibilização das candidaturas. 

Os currículos devem ser enviados em formato PDF, com o máximo de 7 páginas. O currículo deve 

ser acompanhado dos documentos comprovativos da informação nela contida. Na falta de 

documento comprovativo será atribuída a pontuação zero ao subcritério correspondente. 

 

Tavira, 30 de setembro de 2016 

 O Diretor 

 

José Otílio Pires Baía  


