
 

 
 
 

121216 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANTÓNIO 

 
 

 
 

 
 

AVISO VI DE ABERTURA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

ANO LETIVO 2016/2017 

O Agrupamento de Escolas de Santo António torna pública a abertura do concurso para oferta de escola do horário 
abaixo indicado. Os critérios de seleção para técnicos especializados são aplicados, nos termos do n.º 11 do art.º 
39º do DL 132/2012, de 27 de junho, e da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -
A/2011, de 6 de abril: 

 

N.º do horário  Horário n.º 29  – Técnico Especializado 
Modalidade do contrato Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 

Duração do contrato Setembro de 2016 a 31-08-2017 (6h semanais) 
Local de trabalho Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro 

António da Charneca Caracterização das funções Experiência em Gestão; Controle associado à Restauração; Experiência em elaboração de 
business plan. 
 
Experiência em Menu Engineering  
 
Experiência em Aplicações Informáticas Aplicadas à Gestão 

Requisitos de admissão Avaliação portefólio, N.º anos experiência profissional e Entrevista 

 Ponderação 
Avaliação do Portefólio (0 a 20 pontos) 

 
a) Projetos desenvolvidos de acordo com a disciplina em oferta de escola. 

b) Criatividade demonstrada nos projetos em evidência. 

 
 

 
30% 

Número de Anos de Experiência Profissional 
 

(Os comprovativos devem ser enviados, como parte integrante do portefólio, para o 
e- mail info@escolasdestantonio.edu.pt) 

 
 

35% 

Entrevista (0 a 20 pontos) 
I. Análise de Currículo – 0 a 4 pontos 
a) Formação Académica 
II. Adequação à função – 0 a 6 pontos 
a) Capacidade de comunicação. 
b) Conhecimento dos documentos estruturantes de um Agrupamento. 
III. Adequação à realidade do Agrupamento de Escolas de Santo António – 0 a 10 
pontos 
a) Conhecimento do projeto educativo do agrupamento. 

 
 
 
 

 
35% 

Os candidatos deverão apresentar a candidatura através da plataforma do Ministério da Educação em 

http://sigrhe.dgae.mec.pt na área pessoal do candidato. 

  Os elementos comprovativos dos subcritérios devem ser enviados até ao dia 21/09/2016 para o e-mail 

info@escolasdestantonio.edu.pt.  No assunto do e-mail devem indicar: “H29.TE.primeiro. último nome”.  

O não envio do portefólio (certidões e comprovativos), dentro do prazo de candidatura, para o e-mail: 

info@escolasdestantonio.edu.pt implica a não aceitação da candidatura. 

 

            20/09/2016 

A Diretora 
 

Manuela Espadinha 
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