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Concurso de Técnicos Especializados Educação e/ou 

Comunicação Multimédia 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2020/2021 

 

Horário n.º 15 

 
Nos termos do decreto‐lei n.º 132/2012, de 27 de junho, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 28/2017, de 15 de 

março, encontra-se aberto o procedimento concursal para 

contratação de um Técnico Especializado (Técnico na área de 

Educação e Comunicação Multimédia) para o ano letivo de 

2020/2021, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, 

Social e Comunitário denominado nos seguintes termos: 

1. Horário a concurso/funções a desempenhar: 

Desempenho de funções como técnico de educação no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e 

Comunitário, com trabalho de tutoria junto destes 

alunos, apoio à dinamização de projectos 

transdisciplinares, coordenação técnica e/ou pedagógica 

dos projetos Includ-ed, Piloto de Manuais Escolares, 

ActiveLab e Ecossistemas de Aprendizagem e Bem-Estar. 

 

2. Formalização das candidaturas: Apresentação a 

concurso deve ser feita na página da DGAE, na área de 
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contratação de escola em https://sigrhe.dgae.mec.pt/. 

 

3. Duração semanal: 35 horas. 
 

4. Duração do contrato: Anual (até 31/08/2021). 

 

5. Modalidade de Contrato de Trabalho: Termo Resolutivo 

Certo 

6. Identificação do local de trabalho: Agrupamento de 

Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva. 

 

7. Entrega de Documentos (portefólio): Entrega em mão 

nos Serviços Administrativos da escola sede do 

Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da 

Silva até ao último dia do prazo de candidatura, ou para 

o e-mail aefcps@aefcps.pt dentro do mesmo prazo. O 

portfólio deve orientar-se pelos critérios definidos no 

presente aviso e fazer prova documental das informações 

prestadas. Para além do portefólio deve ser preenchido o 

impresso de candidatura ao lugar de Técnico de 

Educação e Comunicação Multimédia que se encontra 

em: 

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/concursos/ 

 

8. Requisitos de admissão: Licenciatura em Educação e 

Comunicação Multimédia ou similar que envolva educação 

https://sigrhe.dgae.mec.pt/
mailto:aefcps@aefcps.pt
https://aefernandocasimiro.wordpress.com/concursos/
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e utilização da tecnologia em sala de aula ou 

Mestrado/Doutoramento na mesma área. 

9. Critérios de ordenação e seleção: 

 
a) Avaliação do portefólio – 30% 

i. Habilitações Académicas (10%) (*), pontuadas de 

acordo com os seguintes níveis de desempenho: 

Doutoramento na área da utilização da 

tecnologia em sala de aula 
10 % 

Mestrado na área da utilização da tecnologia em 

sala de aula 
5% 

Curso de Formação Especializada na área da 

utilização da tecnologia em sala de aula 
3% 

Licenciatura na área da utilização da tecnologia 

em sala de aula 
1% 

(*) Derivado à pandemia Covid-19 serão considerados como aceites no descritor 
de desempenho mais favorável candidatos que comprovem que as teses de 
mestrado ou doutoramento já foram entregues e aguardam defesa. 

ii. Experiência de profissional nas áreas a dinamizar 

(10%), pontuadas de acordo com as seguintes 

etapas cumulativas: 

Coordenação pedagógica de projetos na área 

dos Ambientes Educativos Inovadores e/ou 

trabalhos de investigação na mesma área. 

5 % 

Coordenação, investigação ou docência de 

projetos na área do uso da tecnologia em sala 

de aula  

3% 

Coordenação de projetos educativos, congressos 

ou comissões  relacionados com as áreas da 

tecnologia educativa ou da aprendizagem pela 

positiva  

2% 
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iii. Formação frequentada (10%), nos últimos 10 
anos, nas seguintes áreas com pelo menos 50 
horas em cada uma das áreas: 

 Ambientes Educativos Inovadores (3%); 

 Formação Pedagógica Inicial de 
Professores (3%); 

 Especialidade de Formação a Distância 
(3%); 

 Outra dentro das seguintes áreas (1%): 

o Escola Positiva ou MindSet; 

o Tutorias; 

o Includ-ed; 

o Inteligência Emocional; 

Nota: Apenas serão validadas formações cujo comprovativo esteja presente no 

Portefólio e que sozinhas ou acumuladas atinjam o número mínimo de 50h. 

b) Número de anos de experiência – 35% 

Anos de experiência de trabalho (15%) ou estudo na 

área da utilização da tecnologia em sala de aula, 

docência em qualquer nível de ensino ou trabalho de 

investigação nas áreas referidas no ponto iii) da 

alínea anterior. 

Mais de 10 anos de experiência profissional 35 % 

Mais de 5 anos a 10 anos de experiência 
profissional 

25% 

Mais de 1ano a 5 anos de experiência 
profissional 

15% 

Até um ano de experiência 5% 
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c) Entrevista de avaliação de competências - 35% 

i. Evidencia experiência nas funções a 

desempenhar - 15% 

ii. Capacidade de comunicar a relevância de 

projetos -10% 

iii. Conhecimento das funções, projetos e 

responsabilidades inerentes ao cargo - 10% 

(Estes parâmetros são avaliados numa escala de 0 a 10, segundo um guião produzido 

para o efeito, sendo que: Muito relevante – 10 pontos; relevante – 6 pontos; pouco 

relevante – 2 pontos; nada relevante – 0 pontos) 

10. Ordenação dos candidatos  

 Os candidatos são, numa primeira fase, ordenados de 

acordo com os critérios definidos nas alíneas a) e b) do 

n.º 9 do presente aviso, sendo a lista divulgada na 

página do Agrupamento. 

 A aplicação do disposto na alínea c) do n.º 9 é feita por 

ordem decrescente da graduação até à satisfação das 

necessidades. Serão submetidos à entrevista de 

avaliação de competências os dez primeiros candidatos 

da lista ordenada. Se necessário, recorre-se a tranches 

sucessivas de cinco candidatos por ordem decrescente 

da referida lista ordenada. 

 A lista de admissão/exclusão à entrevista de avaliação 

de competências será afixada e publicada na página 

eletrónica do agrupamento e entrevistas de avaliação de 
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competências realizar-se-ão em calendário a afixar e a 

publicar na página eletrónica do Agrupamento.  

 

11. O número de anos de experiência profissional na área 

específica, que é objeto de contratação, deverá ser 

objetivo e explicitamente discriminado no portefólio que 

o candidato apresentar, podendo o mesmo vir a ser 

objeto de análise na entrevista. 

12. Classificação final  

A classificação final é atribuída de acordo com as 

pontuações obtidas em cada critério de seleção com as 

ponderações respetivas. 
 

13. Em caso de empate na pontuação final, serão aplicados, 

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:  

1.º Candidato com maior pontuação na entrevista de 

avaliação de competências.  

2.º Candidato com maior pontuação na avaliação do 

portefólio.  

3.º Candidato com maior pontuação no critério da 

“Número de anos de experiência”. 

 

14. O procedimento concursal será conduzido por um Júri 

composto pelos seguintes elementos: 

a) Presidente do Júri – Adjunto do diretor do AEFCPS, 

Humberto Novais;  
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b) Vogal efetivo – Subdiretora do AEFCPS, Paula Silva;  

c) Vogal efetivo – Psicóloga do AEFCPS, Tânia Marques;  

d) Vogal suplente – Assessor do Diretor, José Costa;  

e) Vogal suplente – Assessora do Diretor, Lúcia 

Marques.  

 

15. Motivos de exclusão do concurso: 

o A não apresentação do portefólio dentro do prazo de 

candidatura; 

o  O não preenchimento  e envio, dentro do prazo de 

candidatura, do impresso exigido neste aviso; 

o A apresentação de declarações falsas;  

o A não apresentação de comprovativos das 

declarações prestadas, quando solicitados;  

o A não comparência à entrevista; 

o O não cumprimento das normas presentes. 

 

16. Publicitação dos resultados 

Terminado o procedimento de seleção, a lista final 

ordenada do concurso será publicitada na página do 

Agrupamento e afixada no átrio da escola sede do 

Agrupamento.  

 

17. Disposições finais  

 A aceitação da colocação por parte do candidato 

selecionado efetua-se na aplicação eletrónica da 
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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. 

 

Rio Maior, 16 de setembro de 2020  

O Diretor,  

Paulo Almeida 


