
 

 
171074 - Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire                      Rua Dr. Gama Barros, 1679-002 Pontinha 

     http://aebf.pt            214788440214788443                  geral@aebf.pt 

 

  

Concurso de Técnicos Especializados  

Contratação de Escola- horário nº 43 

Declara-se aberto, na aplicação informática SIGRHE da DGAE, o procedimento de contratação de 

um Técnico Especializado - para o ano letivo 2022-2023 ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012 de 

27 de junho. 

1.  Modalidade de contrato  

O contrato de trabalho será celebrado a termo resolutivo Certo. 

2. Duração do Contrato 

Termo a 31 de agosto de 2023. 

3. Número de horas  

  35 horas semanais. 

4.  Local de trabalho  

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire – Pontinha, Odivelas. 

5. Caracterização das Funções a desempenhar:  

Desenvolvimento de funções no âmbito do acompanhamento dos alunos que frequentam 

o PIEF (Programa de Integração de Educação e Formação) 

6. Requisitos de admissão a concurso: 

 Licenciatura em Áreas Sociais. 

7. Critérios e subcritérios de seleção dos candidatos 

A. Avaliação do portefólio - ponderação de 30%. 

B. Número de anos de experiência profissional na área do serviço social com crianças e 

jovens - ponderação de 35%. 

C.  Entrevista de Avaliação de competências - ponderação de 35%. 

 

CRITÉRIO SUBCRITÉRIO SUBPONDERAÇÃO 

Entrevista 
Atitude: avalia o comportamento do candidato em termos de 
capacidade de trabalho em equipa, capacidade de gestão de 
conflitos, capacidade de persuasão, apresentação e confiança. 

15 

Entrevista 
Conhecimentos, formação e motivação para o exercício da 
função. 

10 

Entrevista 
Capacidade de expressão e fluência verbal - coerência e 
clareza discursiva, riqueza vocabular, capacidade de 
compreensão e interpretação das questões colocadas. 

10 

Avaliação Projetos desenvolvidos em Meio Escolar/ Comunitário 10 



CRITÉRIO SUBCRITÉRIO SUBPONDERAÇÃO 

Portefólio 

Avaliação 
Portefólio 

Formação relevante para as funções a desempenhar, 
atividades desenvolvidas no âmbito da inserção de alunos com 
problemáticas comportamentais. 

10 

Avaliação 
Portefólio 

Prática de articulação com entidades externas no âmbito de 
processos tutelares educativos (Tribunal de Menores, 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Instituições de 
reinserção social). 

10 

 

 

O portefólio e o currículo vitae devem ser enviados para o seguinte endereço electrónico:            

geral@aebf.pt 

O portefólio não deve conter mais de 5 páginas. A informação deve ser clara e inequívoca com as 

exigências dos critérios e subcritérios discriminadas. 

8.Ordenação dos candidatos 

Os candidatos são ordenados de acordo com os critérios acima definidos, sendo a lista divulgada 

na página eletrónica do Agrupamento. Serão submetidos à entrevista de avaliação de 

competências os quinze primeiros candidatos da lista ordenada. Se necessário, recorre-se a 

tranches sucessivas de quinze candidatos por ordem decrescente da referida lista ordenada. 

9.Classificação final 

 A classificação final é atribuída de acordo com a média ponderada das pontuações obtidas em 

cada critério de seleção. 

 Em caso de empate, decidir-se-á pelo candidato com maior pontuação na entrevista de avaliação 

de competências.  

10. Motivos de exclusão  

 A não apresentação do portefólio dentro do prazo de três dias ; 

 A apresentação de declarações falsas; 

 A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando solicitados; 

 A não comparência à entrevista; 

 O não cumprimento das normas presentes. 

11.Publicitação dos resultados 

Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do concurso será publicitada na 

página eletrónica do Agrupamento.  

12.Disposições finais 



 A aceitação da colocação por parte do candidato selecionado efetua-se na aplicação eletrónica da 

DGAE, até ao primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da colocação. 

 A apresentação é realizada na escola sede do Agrupamento, até ao segundo dia útil seguinte ao 

da comunicação da colocação. 

 O não cumprimento destes prazos determina a anulação da colocação.  
 
Pontinha, 26 de setembro de 2022 
          

A Diretora 
 


