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AVISO 
 

Abertura de concurso de contratação de escola para  

Técnico Especializado - Serviço Social 
 

 

Nos termos do Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei nº 83-A/2014 de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação nº 36/2014, 

de 22 de Julho, pelo Decreto-Lei nº9/2016, de 7 de março, e ainda pelo, Decreto-Lei nº 

28/2017, de 15 de março, nomeadamente no seu artigo 39º, informa-se que se encontra aberto a 

partir da presente data e por um período de 3 dias úteis, o procedimento de seleção referente à 

contratação de escola, para um contrato de Técnico Especializado para o exercício de funções 

de Técnico de Serviço Social ou Equiparado. 

 

1. Modalidade: Contrato de trabalho em funções públicas em regime de contrato a termo 

resolutivo certo 

Horário nº 17 - Técnico Especializado – TE para o exercício de outras funções 

2. Número de horas semanais: 35 horas 

3. Duração do contrato: Até 31.08.2021 

4. Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner 

5. Caracterização das funções: Técnico Especializado para outras funções – apoio ao 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

6. Requisitos de admissão e processo de operacionalização 

6.1. - Requisitos Gerais: os definidos no artigo 17º da Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho (LTFP) 

6.2. – Requisitos Específicos: Licenciatura de Serviço Social ou Equiparada 

6.3. – O portefólio, obrigatório para todos os candidatos, deverá ser entregue 

presencialmente nos Serviços Administrativos, ou enviado por carta registada, dirigida 

ao Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, Rua do Lameiro Novo – 4410-

398 Arcozelo - Vila Nova de Gaia, nos prazos legais estipulados no concurso, sob pena 

de não consideração da candidatura. Os elementos informativos apresentados devem 

permitir uma clara, objetiva e inequívoca apresentação. Toda a informação de suporte 

deve estar devidamente validada e adequadamente comprovada. A experiência 

profissional deverá ser expressa preferencialmente em número de dias efetivos de 

serviço. 

7. Formalização da candidatura: O processo de candidatura é formalizado através da 

aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da 

Administração Escolar. 

8. Critérios de seleção: De acordo com o ponto 12 do artigo 39º da legislação supracitada, 

são critérios/subcritérios de seleção obrigatórios: 

a. Avaliação do Portefólio (AP) – ponderação de 30%; 

b. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) – ponderação de 35%; 

c. Nº de Anos de Experiência Profissional (EP) – ponderação de 35%. 
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Aos critérios de seleção obrigatórios estão associados os seguintes subcritérios e 

subponderações, disponíveis na plataforma SIGHRE: 
 

CRITÉRIO SUBCRITÉRIOS SUBPONDERAÇÕES 

Avaliação 

do 

Portefólio 

Perfil académico adequado ao lugar a que se candidata – Serviço 

Social ou Equiparado.   

5% 

Relevância da experiência adquirida, nomeadamente no 

desenvolvimento de projetos com alunos e famílias, de todos os 

níveis de ensino, com dificuldades de aprendizagem/integração 

escolar ou social - Combate ao Insucesso Escolar.  

18% 

Relevância da formação realizada diretamente com as funções para 

as quais se candidata 

7% 

 

Entrevista 

Motivação para o cargo.  5% 

Conhecimento das funções e responsabilidades inerentes ao 

cargo/capacidade de resposta a situações concretas.  

5% 

Desenvolvimento de projetos com alunos e famílias de diversidade 

cultural e dificuldades de integração social e escolar.  

8% 

Conhecimento do Projeto Educativo e do contexto socioeducativo 

do Agrupamento.  

5% 

Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.  7% 

Aspetos a realçar pelo candidato que se relacionem diretamente 

com as funções para as quais se candidata.  

5% 

 

Experiência 

Profissional 

Menos de 2 anos de serviço  25% 

Mais de 2 e menos 5 anos de serviço  30% 

Mais de 5 anos de serviço  35% 

Nota: Os candidatos selecionados para a EAC serão convocados telefonicamente para a realização da mesma com um mínimo 

de vinte e quatro horas de antecedência; Terminado o procedimento de seleção, a publicitação da lista final ordenada do 

concurso será disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento (http://www.aesophiambreyner.org) e em local visível na 

escola sede do Agrupamento.  
 
 

Arcozelo, 28 de setembro de 2020  

A Diretora  

Luzia de Fátima Lopes Gomes Veludo 
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