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AVISO 

Abertura de concurso de contratação de escola para técnico especializado 

 Técnico de Intervenção Local ( PIEF) 

 

Nos termos do nº 4 do artigo 39º do decreto lei nº 131/2012, de 27 de junho, republicado 

pelo decreto lei nº 83-A/2014, de 23 de maio e demais legislação aplicável, José Otílio Pires 

Baía, diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira, torna público 

que se encontra aberto procedimento concursal a partir de hoje, dia 05 de setembro de 

2016 e por um período de três dias úteis, para seleção e recrutamento de um Técnico de 

Intervenção Local – serviço social, sociologia, psicologia -, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo. 

1 – Por informação da DGESTE, foi autorizada a contratação de um Técnico de Intervenção 

Local , para exercer funções no Agrupamento de Escolas DR. Jorge Augusto Correia, para o 

ano letivo de 2016/2017. 

1.1 – Dados do horário: 

Tipo de necessidade : Técnico de Intervenção Local 

Disciplina/Projeto : Técnico de Intervenção Local 

Motivo : Existência de turmas PIEF 

Número de horas : 35 

Regime de contrato de trabalho : Contrato de trabalho a termo resolutivo. 

2 – O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para 

o efeito pela Direção Geral de Administração Escolar através de https://sigrhe.dgae.min-

edu.pt 

2.1 – Requisitos de admissão 

2.2 – Os previstos no artigo 17º da Lei nº35/2014, de 20 de junho . 

2.3 – Formação na área da especialidade, que confira habilitação profissional ao exercício 

das suas funções – Licenciatura em Serviço Social ou Sociologia ou Psicologia 

2.4 – A apresentação do portefólio. 

3 – Critérios de seleção  

3.1 – Em conformidade com o estabelecido no nº 11 do artigo 39º do decreto lei nº 

132/2012, de 27 de junho, são critérios objetivos de seleção a seguir obrigatoriamente, para 

técnico de intervenção local: 

a) Avaliação do portefólio, com uma ponderação de 30% 
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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% 

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

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

3.2.1  - Valorização dos critérios de seleção obrigatórios: 

Avaliação do portefólio – Ponderação 30%  

   Tipo de critério : Avaliação de portefólio 

 Ponderação do subcritério : 20 

 Subcritério: Uma evidência ( máximo duas páginas) que comprove  intervenção direta 

com alunos de turmas PIEF 

 Tipo de critério: Avaliação de portefólio 

 Ponderação do subcritério : 10 

 Subcritério : Uma evidência    ( máximo de uma página ) que comprove intervenção 

profissional direta com crianças e jovens em risco e institucionalizados. 

 Entrevista – Ponderação 35% 

 Tipo de critério : Entrevista  

 Ponderação do subcritério : 35 – Experiência e conhecimento relativamente à 

intervenção no âmbito do PIEF 

 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 em anos Subponderação  

0 - 4 10% 

4 – 8  20% 

8 – 12  30% 

Mais de 13 35% 

 

Tavira, 05 de setembro de 2016 

 

José Otílio Pires Baía  


