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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOUSELO 

Critérios de seleção para a contratação de escola 

Técnicos especializados 

Ano lectivo 2020/2021 

  

Nos termos do previsto e regulado pelo Decreto – Lei nº. 132/2012, de 27 de junho, na redação actual, são 

critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os técnicos especializados:  

A. A avaliação do portfólio (AP) com uma ponderação de 30 %;  

B. Entrevista de avaliação de competências (EAC) com uma ponderação de 35 %;  

C. Número de anos de experiência profissional na área (EP), com uma ponderação de 35 %.  

  

Subcritérios de avaliação de cada um dos critérios  

A. A avaliação do portfólio (AP)   

 São subcritérios da avaliação do portfólio:  

 Apresentação/Aspeto gráfico - 3%  

 Organização/estruturação - 3%  

 Criatividade/Originalidade - 3%  

 Relevância das evidências de ações desenvolvidas para a oferta em concurso - 6%  

 Desenvolvimento/Participação em projetos - 6%  

 Qualidade das reflexões efetuadas - 9%  

A avaliação do portfólio é expressa numa escala de 0 a 20 valores.  

O portfólio deve ter o máximo de 7 páginas em formato A4, tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5.   

O portfólio deve ser entregue em formato de papel, pessoalmente ou por correio registado, nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento de Escolas de Souselo (Rua de Santo André, nº 4636 – Souselo, 4690-673 

SOUSELO), até ao 2º dia útil seguinte ao final do prazo das candidaturas. Também poderá ser enviado por email 

para o endereço gestão@agrupamentosouselo.com   

mailto:gestão@agrupamentosouselo.com
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O portfólio deve incluir todas as evidências necessárias para a avaliação da candidatura.  

 

B. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC)  

São subcritérios de avaliação da EAC:  

 Motivação e interesse para o exercício das funções a desempenhar - 15%  

 Competências na resolução de conflitos - 10%  

 Capacidade de trabalho em equipa - 10%  

A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 

Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 

valores.  

C. Número de anos de experiência profissional na área  

A avaliação do número de anos de experiência profissional na área (educativa) obedecerá aos seguintes 

subcritérios:  

 Mais de 8 anos - 20 pontos  

 De 5 a 8 anos - 16 pontos  

 De 3 a 5 anos - 12 pontos  

 De 2 a 3 anos - 8 pontos  

 De 1 a 2 anos - 4 pontos  

 Menos de 1 ano - 0 pontos  

 

 

 Método de selecção – Ordenação dos candidatos 

1. Os candidatos são ordenados de acordo com os critérios “Número de anos de experiência profissional” e 

“Avaliação do Portfólio”. 

2. Será elaborada lista ordenada de candidatos admitidos e lista de candidatos excluídos, sendo as listas 

divulgadas na página da internet do agrupamento (http://www.escolasdesouselo.pt ).  

3. A aplicação do critério objetivo de seleção “Entrevista de Avaliação de competências” é feita por tranches 

sucessivas de cinco candidatos, por ordem decrescente da graduação até à satisfação das necessidades. 
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4. Juntamente com publicitação da lista ordenada de candidatos admitidos e da lista de candidatos 

excluídos será publicado um calendário para a realização da Entrevista de Avaliação de competências. Os 

candidatos serão notificados por correio eletrónico. 

5. Os candidatos selecionados para a entrevista deverão fazer-se acompanhar dos documentos 

comprovativos da experiência profissional e das habilitações. 

6. A classificação final (CF) do candidato é obtida pela aplicação da fórmula seguinte:  

     CF= 0,3 AP + 0,35 EAC + 0,35 EP  

7. A prestação de falsas declarações e respetivas consequências é da exclusiva responsabilidade dos 

candidatos. 

8. Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas dos concursos será feita 

no sítio eletrónico do agrupamento (www.escolasdesouselo.pt)  e nos locais de estilo da escola. 


