
 

 

AVISO – D/3/2015 

Ana Paula Faustino Sardinha, Diretora do Agrupamento de Escolas de Sardoal, informa que 

está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de Técnicos Especializados, na 

aplicação informática disponibilizada na página da Direção-Geral da Administração Escolar 

(DGAE), nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, retificado pelo 

Decreto-Lei nº 83 A/ 2014, de 23 de maio e demais legislação aplicável. 

 

1. Modalidade de contrato de trabalho: 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

2. Duração do contrato 

 O contrato vigora apenas pelo período de duração do serviço letivo distribuído e dos 
respetivos procedimentos de avaliação, tendo como limite máximo o termo do ano 
escolar. 

3. Caracterização das funções 

Lecionação das disciplinas: 

 Relações Públicas (Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil – Ano 2) – 1 
hora 

 Marketing (Curso Profissional de Técnico Marketing Relações Públicas e 
Publicidade – Ano 2) – 4 horas 

 Comunicação e Publicidade (Curso Profissional de Técnico Marketing Relações 
Públicas e Publicidade – Ano 2) – 4 horas 

 Técnicas e Práticas de Comunicação Relações Públicas e Publicidade (Curso 
Profissional de Técnico Marketing Relações Públicas e Publicidade – Ano 2) – 3 
horas 

4. Exercício de funções 

Escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade de Sardoal 

5. Critérios de seleção e respetiva ponderação 

A seleção será operada pela ordenação decrescente dos candidatos da listagem final. 
O valor numérico a considerar para cada candidato na listagem será a soma dos 
seguintes critérios: 

a) Avaliação do portefólio – ponderação de 30 %; 

b) Entrevista de Avaliação de Competências – ponderação de 35 %; 

c) Número de anos de experiência profissional na área – ponderação de 35 %; 

 



a) Avaliação do portefólio- Subcritérios e respetiva ponderação 

Experiência na lecionação das disciplinas a concurso:15% 

Nº de anos de experiência Pontuação 

1 ano 4 

2 anos 7 

3 ou mais 10 

 

Formação profissional na área das disciplinas a concurso: 5% 

Habilitações Pontuação 

Bacharelato 4 

Licenciatura 7 

Pós- Graduação/Mestrado 10 

 

Projetos de escola dinamizados pelo docente: 10 % 

 

Nº de projetos Pontuação 

1 projeto 4 

2 projetos 7 

3 ou mais 10 

 

b) Entrevista de Avaliação de Competências – ponderação de 35 %; 

 A entrevista de avaliação de competências visa avaliar, numa relação interpessoal, 

informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com 

as competências consideradas essenciais para o exercício da função. O método 

permitirá uma análise estruturada da experiência, qualificações e motivações 

profissionais, através de descrições comportamentais ocorridas em situações reais 

e vivenciadas pelo candidato. Na EAC os candidatos serão convocados por correio 

eletrónico com 24 horas de antecedência e avaliar-se-á:  

 

i. “Capacidade de Relacionamento (CR)”; (7%) 

 Considerará a capacidade para interagir com pessoas com diferentes 

características e em contextos sociais e profissionais distintos, 

apresentando uma atitude facilitadora do relacionamento, assim como a 

“gestão” das dificuldades e eventuais conflitos 

ii. “Experiência Profissional (EP)”; (11%)  

 Considerará o nível de desenvolvimento e variedade de conhecimentos 

profissionais apreendidos no exercício das funções desempenhadas 

anteriormente e a sua utilidade para a Escola. 

iii. “Motivação e Interesse (MI)”; (7%)  

 Procurará avaliar a natureza, intensidade e permanência das motivações 



iv. “Sentido de Responsabilidade (SR)”. (10%)  

 Apreciará as opções tomadas e respetiva fundamentação e capacidade de 

argumentação perante cenários hipotéticos ou reais 

 

O resultado final da EAC é obtido através do cálculo da média aritmética 

ponderada, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, com arredondamento à 

centésima.  

A entrevista será efetuada com base num guião de entrevista composto por um 

conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de candidato 

desejado, associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença ou 

ausência das competências em análise, avaliado segundo os níveis classificativos 

de Elevado, Muito Bom, Bom, Reduzido e Insuficiente aos quais correspondem 

respetivamente os valores 20, 16, 12, 8 e 4. 

c) Número de anos de experiência profissional na área – ponderação de 35 %; 

A  experiência profissional será pontuada do seguinte modo: 

Tempo de serviço (Total em Dias) Pontuação 

De 0 a 365 dias 2 

De 366 dias a 1095 dias 4 

De 1096 a 255 dias 6 

De 2556 a 3650 dias 8 

Mais de 3650 dias 10 
 

1. O portfólio deve ser apresentado em suporte digital e remetido para o endereço 
eletrónico director@escolasardoal.com. 
 

2. Os candidatos serão convocados telefonicamente para o número de telemóvel 
constante na candidatura, para a realização da entrevista, com um mínimo de 24 horas 
de antecedência. 
 

3. Serão excluídos os candidatos que não apresentem os documentos comprovativos 
para a sua graduação (habilitações académicas, domínio das especializações, tempo de 
serviço/número de anos de experiência na área).  
 

4. Será selecionado o candidato que obtiver a pontuação mais elevada resultante da 
fórmula final: 
 

0,3xPORT + 0,35xENT + 0,35xEXP 
 

5. Em caso de empate, o critério de desempate a utilizar será a pontuação obtida pelos 

candidatos, na entrevista. 

6. A Entrevista de avaliação de competências é realizada por um Júri, nomeado pela Diretora 

para o efeito, constituído por um elemento da direção do Agrupamento, pelo Coordenador 

Pedagógico e outro docente nomeado pela Diretora. 

Sardoal, 04 de agosto de 2015 
A Diretora, 

                                                                 
 

(Ana Paula Faustino Sardinha) 

mailto:director@escolasardoal.com

