
A. Avaliação do Portfólio, com a ponderação de 30%  

A1) Habilitação académica/profissional em HST: Pontuação

Com habilitação académica/profissional na área da HST 6

Sem habilitação académica/profissional na área da HST 0

A2. Possuidor de CAP em HST

Com CAP (HST) 6

Sem CAP (HST) 0

A3. Formação contínua (FC) em HST

Sem FC 0

< 50h 2

> =50h e <100h 4

>=100h 6

 A4) Formação acrescida Pontuação

• Pós graduação : 1 ponto 2

• Mestrado: 2 pontos 4

• Doutoramento: 3 pontos 6

C - Experiência Profissional como professor e formador de HST com ponderação 

de 35%
Pontuação

C1-Como professor

Sem experiência 0

< 1 ano 2

>= 1 e < 3 anos 4  

>= 3 e < 5 anos 6

>= 5 e < 7 anos 8

>= 7 e < 9 anos 10

>= 9 anos 12

C2-Como formador

Sem experiência 0

< 50h 3

>= 50h e <100h 6

>= 100h e <150h 9

>= 150h 12

B – Entrevista de avaliação de competências, com ponderação de 35%

Pontuação

a) Demonstração de competências na área da HST 10

b) Demonstração de competências de trabalho em equipa com pessoal docente e não 

docente
10

c) Demonstração de competências de gestão da sala de aula 10

d) Demonstração de competências de comunicação e de relações interpessoais 5

 
D. Ordenação dos candidatos

b) Lista final : Ordenação após entrevista.

E. Entrevista

a) A entrevista é efetuada pelo júri do concurso (presidente e 2 vogais)

b) A entrevista terá lugar na escola sede do Agrupamento sita na rua Luís de Camões em Tavira.

F.- Critérios de desempate:

a) Candidato com maior nº de dias de experiência profissional na área;

b)Candidato com classificação académica mais elevada;

c) Candidato com mais idade.

G. São excluídos os candidatos que:

a) Prestem falsas declarações;

b) Não apresentem portfólio;

c) Não compareçam à entrevista
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a) 1ª ordenação : Os candidatos são ordenados de acordo com a “avaliação do Portfólio” e o “ nº anos de experiência 

profissional na área” , divulgada na página eletrónica do agrupamento (www.estavira.com);

Todos os elementos declarados carecem de confirmação, pelo que os candidatos deverão apresentar, no momento da 

entrevista, os documentos comprovativos, que não constem no portfólio.

Após a aplicação dos três critérios de seleção e em caso de empate, os candidatos serão ordenados de acordo com os 

seguintes parâmetros:


