
 

 

Abertura de processo concursal para 

Técnicos Especializados 

2019-2020 

 

Ao abrigo dos pontos 4 e 5 do Artº 39 do Decreto–Lei 132/2012, declara-se aberto pelo 

período de três dias úteis contratação para seis Técnicos Especializados para os Cursos 

Profissionais de Técnico Auxiliar de Saúde e de Técnico de Fotografia, a saber:  

O contrato a celebrar com os Técnicos será contrato de trabalho a termo certo com 

início a 13 de Setembro de 2019 e término a 31 de Agosto de 2020 e com as seguintes 

horas semanais: 

 

 *14 horas letivas para a disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados 

Gerais associada a orientação de Prova de Aptidão Profissional do TAS; 

*10 horas letivas para a disciplina de Higiene, Segurança e Cuidados 

Gerais do TAS; 

*10 horas letivas para a disciplina de Gestão e Organização dos Serviços e 

Cuidados de Saúde associada a orientação de Prova de Aptidão 

Profissional do TAS; 

*10 horas letivas para a disciplina de Comunicação e Relações 

Interpessoais, associada a orientação de Prova de Aptidão Profissional do 

TAS; 

*8 horas letivas para a disciplina de Fotografia e para a disciplina de 

Técnicas Aplicadas do TF; 

*4 horas letivas para a disciplina de Técnicas de Comunicação do TF. 

 

- O local de exercício de funções é a Escola Secundária Dr. António Granjo, em Chaves. 

 

 



Critérios e Subcritérios: 

 

Avaliação de Portfólio: 30% 

Ter experiência na lecionação com alunos abrangidos pelo D.L. nº 54/2018: 15% 

Ter Curso de Formação de Formadores: 15% 

Entrevista: 35% 

Discurso fluente e capacidade para mediação de conflitos: 15% 

Capacidade inovadora para a afirmação e divulgação dos Cursos Profissionais: 

20% 

Ponderação do número de anos de experiência profissional: 35% 

 

NOTA: Os critérios são os dispostos na legislação em vigor, n.º 12 do art.º 39 do DL n.º 

132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor. 

 

OBS: O concurso deve ser efetivado dos Serviços Integrados de Gestão de Recursos 

Humanos da Educação e o Portfólio enviado para o email: agrupamento@aeag.pt 

registando no assunto: “Portfólio para concurso de TE”. 

 

 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, 23 de agosto de 2019 

A Diretora: 

Paula Cristina de Barros Teixeira dos Santos 
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