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CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS  

 

Critérios de 

seleção 

1. Avaliação do Portefólio: 30% 

2. Entrevista de Avaliação de Competências: 35% 

3. Anos de Experiência Profissional na Área: 35% 

Critérios de 

avaliação do 

Portefólio 

1. Deverá, obrigatoriamente, ser enviado para o seguinte correio electrónico: 

aecd.contratação@aecastrodaire.com 

Até ao encerramento do horário na aplicação do concurso. 

2. Deve apresentar-se em formato PDF e não deve exceder as 5 páginas. Na 

página de rosto deve constar o nome do candidato, o horário a que está a 

concorrer, com o respetivo código, e o contacto telefónico. 

3. O candidato deverá enviar tantos portefólios quantos os horários a que 

pretende concorrer. 

4. Serão excluídos do procedimento concursal os candidatos que não enviem 

o portefólio. 

5. O Portefólio deverá comprovar as competências técnicas que são exigidas 

pela disciplina a que concorre – formação escolar/profissional de, no 

mínimo, de nível secundário, e portador de um Certificado de 

Competências Pedagógicas (CCP): 

 Formação de nível superior: 8% 

 Formação de nível secundário e portador de um CCP: 5% 

6. O Portefólio deverá comprovar experiência pedagógica na lecionação dos 

conteúdos teóricos e/ou práticos previstos na disciplina a que concorre: 

 Experiência igual ou superior a 3 anos: 15% 

 Experiência inferior a 3 anos: 10% 

7. O Portefólio deverá comprovar a experiência profissional, não docente, 

relacionada com o conteúdo funcional previsto na disciplina a que 

concorre:  

 igual ou superior a 3 anos de experiência: 7% 

 menos de 3 anos de experiência:  4% 

Poderá consultar os programas das disciplinas no sítio da Agência Nacional 

Para a Qualificação e o Ensino Profissional: 

http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 

Critérios de 

Avaliação da 

Entrevista de 

Competências 

1. À entrevista de competências serão chamados os candidatos que, no 

somatório das pontuações obtidas nos critérios “avaliação do “Portefólio e 

“Experiência Profissional”, se classifiquem nos 8 primeiros lugares. 

2. A notificação dos candidatos é efectuada via e -mail com recibo de entrega 

da notificação. 

3. Apenas é necessária uma entrevista de avaliação de competências no caso 

de o candidato ter sido selecionado no processo de concurso a mais do 

que um horário. 

mailto:ogestao@aecastrodaire.com
http://www.anqep.gov.pt/default.aspx


 

AV. Dr. Francisco Sá Carneiro  www.aecastrodaire.com 
3600-180 CASTRO DAIRE  administrativo@aecastrodaire.com 
TELEFONE: 232 382 510  Contribuinte: 600075389 
FAX: 232 315 295 

4. O candidato deve demonstrar, fazendo-se acompanhar dos respetivos 

documentos comprovativos, competências adquiridas na coordenação de 

atividades letivas, nomeadamente na elaboração de planificações, de 

critérios de avaliação, de materiais utilizados na lecionação da disciplina a 

concurso ou de disciplinas na área de formação do curso: 

 experiência na disciplina a concurso: 10% 

 experiência na área de formação do curso: 5% 

4. Demonstrar, documentalmente, experiência no desempenho de funções 

de professor orientador da formação em contexto de trabalho, e/ou de 

professor orientador e acompanhante do projeto conducente à prova de 

aptidão profissional, e/ou de diretor de curso profissional de nível 

secundário, e/ou de diretor de turma de um curso profissional do ensino 

secundário:  

 desempenho de funções há 3 ou mais anos: 10% 

 desempenho de funções há menos de 3 anos: 5% 

5. Avaliação da motivação: 

 Motivação pessoal:  

 Elevada: 8% 

 Média: 5% 

 Baixa: 1% 

 Capacidade de motivar os alunos: 

 Elevada: 7% 

 Média: 4% 

 Baixa: 1% 

Anos de 

Experiência 

Profissional na 

Área 

1. Experiência como docente da disciplina a concurso: 

 3 ou mais anos: 35% 

 menos de 3 anos: 20% 

2. Experiência como docente de disciplinas cujos conteúdos programáticos se 

relacionem com a área da disciplina a concurso: 

 3 ou mais anos: 20% 

 menos de 3 anos: 15% 

3. Experiência como técnico cujos comportamentos profissionais estejam 

diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais 

pelo programa da disciplina a concurso: 

 3 ou mais anos: 15% 

 menos de 3 anos: 10% 

Classificação 

final 
Os resultados são convertidos para a escala de 0 a 20 valores. 

Critérios de 

desempate 

Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os 

constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009. 

 


