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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

TÉCNICO ESPECIALIZADO – ANO LETIVO 2016/2017 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos números 4 e 5 do Artigo 39, do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de 

junho, na redação conferida pelo Decreto- Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 36/2014, de 22 de julho e com as alterações introduzidas pelo Decreto- Lei nº 9/2016, de 7 de 

março, informo que se encontra aberto o procedimento concursal para a contratação de um Técnico (a) 

Especializado (a) – Intérprete de Língua Gestual Portuguesa:  

1- O procedimento de seleção e recrutamento obedecerá aos seguintes requisitos e características: 

Número do horário na plataforma da DGAE 32 

Técnico Especializado Intérprete de Língua Gestual Portuguesa 

Número de horas 35 Horas semanais  

Modalidade de contrato de trabalho Contrato de trabalho a termo resolutivo 

Duração do contrato Até ao termo do ano escolar em curso. 

Local de trabalho Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora  

Caraterização das funções Exercício de funções de Interprete- Escola de referência para a educação 
bilingue a alunos surdos. 

Requisitos de admissão -Licenciatura em interpretação/tradução de LGP 
e apresentação de portfólio. 

Critérios de seleção - Avaliação de portfólio, com uma ponderação de 30%. 
-Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 35%. 
-Número de anos de experiência profissional com uma ponderação de 
35%. 

Critérios de desempate - Nota da entrevista. 

 

 
Critérios de ponderação: 

 
a )  Avaliação de portfólio - 30% 
 

                  Tipo de critério: Avaliação de portfólio 
 

                   Ponderação do subcritério 1: 10 
 

 
  
 

 

       Subcritério 1: Uma evidência (máximo uma página) que demonstre a seguinte competência: Sensibilizar a comunidade 

ouvinte para a importância da Língua Gestual Portuguesa. 

                        

 

                            Tipo de critério: Avaliação de Portfólio 
 

                              Ponderação do subcritério 2 : 20 
 
Subcritério 2: Apresentar uma evidência (máximo uma página) que demonstre a seguinte competência: Intervenção no âmbito 

da inclusão em meio escolar. 
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        b)       Entrevista  –  35% 

  Tipo de critério: Entrevista 
                                     Ponderação do subcritério: 35 

 

  Subcritério: Projeto educativo como documento orientador. 
 
 
c) Número de anos de experiência profissional – 35% 

Tipo de critério: Experiência profissional 
     

                                                                       Ponderação do subcritério: 35 
                                    Subcritério: Número de anos de experiência profissional na área com as seguintes subponderações: 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Arredondamento às unidades por excesso. 
 
  2 - Formalização das candidaturas: 

a) O presente concurso realiza-se através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção – Geral da 

Administração Escolar, seguindo os termos e prazos previstos nos artigos 39º a 41º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 

de junho, na redação conferida pelo Decreto- Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 36/2014, de 22 de julho e com as alterações introduzidas pelo Decreto- Lei nº 9/2016, de 7 de 

março; 

b) O processo de candidatura é aberto pela disponibilização do horário na aplicação informática da Direção – Geral da 

Administração Escolar, decorrendo por um prazo de três dias úteis; 

c)  Toda a documentação referente ao Portefólio e a comprovativos de Experiência Profissional deverão ser 

enviados para o seguinte e-mail: contratos@ebim.pt. 

 

3 – A convocatória para a realização da entrevista  de avaliação de competências será publicada na página do 

Agrupamento, com uma antecedência mínima de 24 horas em relação à hora marcada para a sua realização.  

 

4 – Júri do Procedimento é designado pela Diretora do Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, composto 

por três elementos que asseguram os atos do presente procedimento concursal até à elaboração da lista de 

ordenação final (inclusive). 

  

5- Seleção dos candidatos: 

Terminado o procedimento de seleção a Diretora aprova e publicita a lista final ordenada do concurso, 

designadamente por intermédio da página de internet do Agrupamento e de comunicação aos candidatos através da 

aplicação eletrónica da Direção – Geral da Administração Escolar. 

 
 

Évora, 17 de outubro de 2016 
 

Isabel Maria Silvestre Pires Gomes 
 

Diretora do Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício

Tempo de serviço em anos* Subponderação 

0-4 10% 

4-8 20% 

8-12 30% 

Mais de 12 35% 

mailto:contratos@ebim.pt


  

 

 


