
 

 

Aviso de Abertura de Concurso de Contratação de Escola 

Técnico Especializado 

2021/2022 
 
Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação 

atualmente em vigor e dos artigos n.º 14.º e n.º 15.º do anexo do Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de março,  

e demais legislação aplicável, informamos que se encontra aberto na aplicação informática da Direção 

Geral da Administração Escolar (DGAE), em https://sigrhe.dgae.mec.pt , o procedimento concursal para 

a seleção de um posto de trabalho para o exercício de funções docentes. 

      

 

Nº 

do Horário 

a Concurso 

Nível de Ensino 

 

   

Local de trabalho    Curso 
 

 

  Nº de 

Horas 

 

Duração do  
Contrato 

 
Habilitações 

Requeridas 

 

      

      81  

Ensino 

Secundário 

 

Agrupamento de 

Escolas de Alcochete 
Curso 

Profissional de 

Técnico de 

Auxiliar de Saúde 

4 Anual 

 

Licenciatura em 

Enfermagem ou 

Mestrado em 

Psicologia 

(Saúde ou 

Educação) 

 

 
1 - Modalidade do Contrato de Trabalho: Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo; 

 
2- Caracterização das Funções: lecionação da disciplina “Saúde” da formação técnica do curso profissional técnico 

auxiliar de saúde. 

 
 
 



 

Processo de candidatura 
 

O processo de candidatura é feito através da aplicação informática de contratação de escola, 

disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (https://sigrhe.dgae.mec.pt/) e 

envio por email do portefólio (currículo - modelo Europeu; comprovativos de habilitação académica e 

profissional; comprovativos de tempo de experiência profissional, de formação específica e avaliação de 

desempenho), em formato PDF, devidamente identificado no assunto com a seguinte informação: 

 

- “Concurso para técnico especializado do curso Técnico Auxiliar de Saúde_nome do 

candidato”  

 

 para o email direcao@aealcochete.edu.pt  até ao final do prazo de candidatura na plataforma eletrónica 

ou entregue em papel na secretaria da Escola Secundária de Alcochete ou por correio para a seguinte 

morada: Rua da Escola Secundária – Urbanização dos Barris – 2890-006 Alcochete. 

 
Informação Adicional - caso não seja feita a candidatura na plataforma e/ou o envio do portefólio, dentro 

do prazo estabelecido, o candidato será excluído do processo de seleção. 

 
Processo de Seleção 

 
Critérios Obrigatórios de Seleção 

Avaliação do Portefólio – 30% 

Entrevista – 35% 

Experiência Profissional – 35% 
 
 

Subcritérios: 

1. Avaliação do portefólio (30%) 

a) Currículo em formato europeu – 3 pts 

b) Habilitações (5 pts): 

Grau de Mestre ou Superior (Nível VII/VIII) – 5 pts 

Grau de Licenciado (Nível VI) – 3 pts 

c) Formação (4 pts): 

Formações na área docente – 2 pts 

Formações na área científica a que se candidata – 2 pts 



 

d) Descrição de ações/atividades desenvolvidas no âmbito da área a que se candidata (8 pts): 

Objetividade – 4 pts 

Adequação à área a que se candidata – 4 pts 

e) Reflexão crítica (10 pts): 

Evidencia pontos fortes e pontos fracos – 5 pts 

Apresenta sugestões de melhoria – 5 pts 

 
2. Entrevista (35%) 

a) Conhecimento do enquadramento legal da área a que se candidata (Organização do curso; 

Programa; Avaliação) – 5 pts 

b) Conhecimento do Regulamento Interno (RI) e do Projeto Educativo (PE) do Agrupamento de 

Escolas de Alcochete - AEA (RI - Integração do docente/técnico especializado na orgânica do 

AEA; Objetivos do PE) – 5 pts 

c) Questões relevantes decorrentes das alíneas d) e e) do portefólio – 10 pts 

d) Formas de atuação face a problemas – 10 pts 

e) Atitude/postura – 5 pts 
 
 

3. Experiência profissional na área (35%) 

a) Experiência na lecionação de Disciplinas e/ou de Cursos de Educação e Formação de Jovens 

e/ou Adultos e/ou Cursos de Ensino Profissional (10 pts): 

0 – 2 anos – 5 pts 

2 – 5 anos – 7 pts 

+ de 5 anos – 10 pts 

b) Experiência profissional na lecionação da (s) área (s) disciplinar (es) a que se candidata (25 pts): 

0 – 2 anos – 5 pts 

2 – 5 anos – 15 pts 

+ de 5 anos – 25 pts 
 
 

Após o processo de seleção será publicada, na página do Agrupamento de Escolas de Alcochete, a 

lista dos candidatos admitidos, ordenados pela classificação final, e dos candidatos excluídos. 

 
Alcochete, 29 de setembro de 2021 

 

    A Subdiretora do Agrupamento 

   
                                                                                       Professora Ana Cristina Dias Fidalgo 
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