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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA                                                      2018-2019 

Técnico Especialista 

AVISO - Horários 03 

Divulga-se a abertura de concurso para contratação de escola, na modalida-

de de contrato de trabalho a termo resolutivo, de um Técnico Especialista , para 

horário anual, de 35 horas no Agrupamento de Escolas Damião de Goes (Centro 

Qualifica), em Alenquer. 

Os candidatos deverão proceder à candidatura através da plataforma eletró-

nica da DGAE, sendo os subcritérios aí divulgados. Para efeitos de avaliação de 

Portefólio, os candidatos terão de fazer o download do documento 

“AEDG_CE_Portefólio_18-19-TORVC”, disponível nesta página do Agrupamento, 

e enviá-lo, depois de preenchido, juntamente com o Portefólio e respetivos 

comprovativos, até à data final de candidatura, para o endereço concur-

sos@damiaodegoes.pt, indicando no assunto do e-mail o número do horário a que 

concorre.  

Requisitos de Admissão – Requisito mínimo Licenciatura. 

• Os candidatos deverão cumprir os requisitos gerais, sob pena de não 
admissão e/ou exclusão, previsto no artigo 8.º da Lei 12-A/2008, de 
27 de fevereiro (Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada 
por lei; 18 anos de idade completos; não inibição do exercício de fun-
ções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se pro-
põe desempenhar; robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao 
exercício das funções; cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

• Todas as declarações prestadas deverão ser suscetíveis de prova do-
cumental. 

• A falta à entrevista implica a exclusão do candidato(a), do processo 
concursal. 

• Os candidatos(as) convocados para entrevista deverão fazer-se acom-
panhar dos documentos comprovativos da sua experiência profissional, 
habilitações académicas e do portefólio. 

mailto:concursos@damiaodegoes.pt


   
 

 
CÓD. 170598 
Av. Dr. Teófilo Carvalho dos Santos 
2580-564 Alenquer 
Contribuinte: 600 074323 

Telefone: 263 731 200  
Fax: 263 731 208 
e-mail: direcao@damiaodegoes.pt 
www.damiaodegoes.pt 

 

 

• Deverão download do documento AEDG_CE_Portefólio_18-19-TORVC e 
preenchê-lo devidamente. 

Critérios de seleção 

1. Avaliação do portefólio - 30% 
2. Anos de experiência da área – 35% 
3. Entrevista de avaliação de competências – 35% 

Portefólio 

• Este deverá ser enviado para o e-mail: concursos@damiaodegoes.pt, 
até ao encerramento da aplicação DGAE. 

Entrevista 

• São chamados(as) os(as) candidatos(as), que no somatório das pontua-
ções obtidas nos critérios de avaliação do portefólio e anos de experi-
ência profissional, se situem nos cinco primeiros lugares. 

• Os (As) Candidatos(as), serão convocados por e-mail ou telefone com 
o mínimo de vinte e quatro horas de antecedência. 

Em caso de igualdade de valoração os critérios aplicar são os seguintes: 

1. Valoração obtida na entrevista de avaliação de competências; 
2. Valoração obtida no portefólio; 
3. Valoração obtida na experiência profissional na área. 

 

Alenquer,  24 de agosto de 2018 

 

O Diretor do AEDG 

Fernando Jorge Morais de Almeida 


