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AVISO  

Contratação de escola 2013-2014 

Informam-se os docentes interessados que está aberto o concurso de Contratação de Escola, na página da 

DGAE, para suprir necessidades temporárias de docentes, para o Agrupamento de Escolas da Caparica, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho. 

Modalidade de contrato de trabalho Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

Duração do contrato Temporário 

Identificação do local de trabalho Agrupamento de Escolas da Caparica 

Caracterização das funções De acordo com o definido no Estatuto da Carreira Docente (ECD) variando 
consoante o grupo disciplinar e horário a concurso 

Requisitos de admissão  Profissionalização/experiência comprovada na área 

Critérios de seleção 1. Graduação Profissional – 50% 
2. Entrevista de avaliação de competências – 50% 

Critérios de ponderação para 
entrevista de avaliação de 
competências 

 Experiência profissional e perfil compatível com o lugar a que se 

propõe – ponderação 20 

 Sentido crítico e capacidade de resposta a situações pedagógicas 

emergentes - ponderação 17 

 Motivação e capacidade de comunicação – ponderação 9 

 Avaliação do desempenho – ponderação 4 

Divulgação do concurso Página do Agrupamento de Escolas da Caparica e página eletrónica da 
DGAE 

Realização e prazos do concurso Página eletrónica da DGAE 

Horários a concurso  

Grupos disciplinares Horas a concurso Duração 

200 22 horas + 13 horas Temporário 

220 20 horas + 17 horas Temporário 

230 27 horas  Temporário 

350 22 horas Temporário 

400 22 horas + 12 horas Temporário 

500 20 horas Temporário 

510 15 horas Temporário 

550 15 horas Temporário 

620 22 horas Temporário 

430 14 horas + 22 Temporário 

320 14 horas Temporário 

910 22 horas + 22 Temporário 

110 25 horas + 25 horas+25 horas + 25 horas + 25 horas Temporário 

 

 

A Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

 

Monte de Caparica, 13 de setembro de 2013 
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AVISO  

Contratação de escola 2013-2014 

Informam-se os técnicos interessados que está aberto o concurso de Contratação de Escola, na página da 

DGAE, para suprir necessidades temporárias de técnicos especializados, para o Agrupamento de Escolas da 

Caparica, de acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho. 

Modalidade de contrato de trabalho Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

Duração do contrato Temporário 

Identificação do local de trabalho Agrupamento de Escolas da Caparica 

Caracterização das funções De acordo com o definido no Estatuto da Carreira Docente (ECD) variando 
consoante o grupo disciplinar e horário a concurso 

Requisitos de admissão  Profissionalização/experiência comprovada na área 

Critérios de seleção 1. Avaliação do portfólio com a ponderação de 30%; 
2. Entrevista de avaliação de competências com a ponderação de 

35 %; 
3. Nº de anos de experiência profissional na área com a 

ponderação de 35 %; 

Critérios de ponderação para análise 
do portfólio e entrevista de 
avaliação de competências  

Critérios de ponderação para análise do portfólio (30%) 

 Experiência em projetos – ponderação 5 

 Experiência profissional referenciada no portfólio, para exercer 

funções no horário a concurso – ponderação 10 

 Projetos dinamizados pelo próprio/a – ponderação 10 

 Formação profissional realizada nas funções do horário a 

concurso – ponderação 5 

Critérios de ponderação para entrevista de avaliação de competências 
(35%) 

 Experiência profissional – ponderação 14 

 Sentido crítico e capacidade de resposta a situações / 

ocorrências emergentes - ponderação 12 

 Motivação e capacidade de comunicação – ponderação 6 

 Avaliação do desempenho – ponderação 3 

Divulgação do concurso Página do Agrupamento de Escolas da Caparica e página eletrónica da 
DGAE 

Realização e prazos do concurso Página eletrónica da DGAE 

Horários a concurso  

Técnicos Especializados Horas a concurso Duração 
Serviço Social Horário de 22 horas (35 horas) Temporário 

Mediador Horário de 22 horas (35 horas) Temporário 

Técnico de Mesa e Bar Horário de 16 horas Temporário 

 

 

A Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

 

Monte de Caparica, 5 de setembro de 2013 
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