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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – ANO LETIVO 2020-2021 
 

AVISO DE ABERTURA 
 

Informa-se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de um Técnico Especializado – 

Terapeuta da Fala (Contratação de Escola), na aplicação informática disponibilizada na página da Direção-

Geral da Administração Escolar (DGAE), no Agrupamento de Escolas de Colmeias, nos termos definidos no 

artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de Junho, na redação em vigor e demais legislação 

aplicável. 

 
1.CARATERÍSTICAS DO CONTRATO: 

 

Modalidade de contrato de trabalho: Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

Duração do contrato: contrato anual – desde a colocação até 31/08/2021. 

Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Colmeias 

Contactos: dir.agrup.colmeias@gmail.com 

Caracterização das funções: Terapeuta da Fala 

Requisitos de admissão: a) Requisitos Gerais: os definidos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho (LTFP); b) Requisitos Específicos: os constantes da alínea b) do ponto 3 do presente aviso. 

Nº de Horas: 18 horas 

Nº do horário: 12 

2. FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA: 

a) O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o 
efeito na página oficial da Direção-Geral de Administração Escolar (www.dgae.mec.pt); 

b)  O prazo para apresentação das candidaturas decorre, obrigatoriamente, até à data limite de 
candidatura indicada na plataforma da DGAE. 

c)  A documentação de suporte à candidatura, nomeadamente a apresentação de portefólio, 
juntamente com o comprovativo das habilitações académicas, formação e experiência 
profissional, deve ser entregue em suporte digital, formato PDF, através do email 
dir.agrup.colmeias@gmail.com ou entregue em papel ou enviado por correio registado, com 
aviso de receção, para os serviços administrativos deste Agrupamento, até ao momento 
exato de encerramento do prazo na aplicação da DGAE. 

d)  Da primeira página do portefólio deve constar apenas o nome completo do candidato, o 
número de candidato, o horário a que concorre, bem como os contactos disponíveis 
(telemóvel, telefone e email). O portefólio não deve exceder mais de sete páginas (incluindo 
a capa), devendo constar, na última página, uma reflexão crítica que incida sobre a 
motivação para as funções e relevância da experiência profissional para o trabalho a 
desenvolver. O portefólio deve obedecer aos seguintes requisitos: Fonte – Calibri 11. A 
experiência profissional deverá ser expressa e comprovada, preferencialmente, em número 
de dias efetivos de serviço, através de declarações da entidade patronal onde prestou 
funções. Toda a informação de suporte deve estar devidamente validada e adequadamente 
comprovada. 
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

De acordo com o ponto 12 do artigo 39.º da legislação supracitada, são critérios/subcritérios de 
seleção obrigatórios: 

a) Avaliação do portefólio (AP) - ponderação de 30% 

Critérios Gerais Subcritérios Subponderação 

Avaliação do 
Portfólio 

10% 

Licenciatura em Terapia da Fala ou Mestrado pós‐Bolonha 1 

Especialização / Pós‐graduação em Terapia da Fala 2 

Mestrado pré‐Bolonha 3 

Doutoramento 4 

20% 

Formação nas áreas do combate ao abandono e/ou insucesso escolar 1 

Formação de pais, professores, alunos e outros agentes educativos 2 

Criação e gestão de projetos educativos específicos 4 

Participação em projetos/atividades que envolvam parceria 5 
Dinamização / organização de ações / projetos de combate ao 
absentismo e abandono escolar e de prevenção à violência e 
comportamentos de risco com turmas / alunos, em contexto 
escolar. Nota: um ponto por ação/projeto, até ao máximo de oito 

8 

b) Número de Anos de Experiência Profissional (EP) na área - ponderação de 35% 

Critérios Gerais Subcritérios Subponderação 

Anos de 
Experiência 
Profissional 

na Área 

35% 

Sem experiência profissional 0 

< 1 ano 5 

≥ 1 ano e < 3 anos 10 

≥ 3 anos e < 5 anos 15 

≥ 5 anos e < 8 anos 25 

≥ 8 anos 35 

c) Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) – ponderação 35% 

Critérios Gerais Subcritérios Subponderação 

Avaliação da 
Entrevista 

35% 

Facilidade de expressão, de comunicação e de relacionamento 
interpessoal 

4 

Motivação para o exercício da função e espírito crítico 4 

Capacidade de trabalho em equipa 7 

Experiência em avaliação e intervenção com crianças do Pré-
escolar e 1.º ciclo 

10 

Apresentação de propostas de intervenção no âmbito da área a 
concurso 

10 

A entrevista será dirigida por um Júri constituído pelo Adjunto do Diretor com as competências na 
Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo, pela Coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 
Educação Inclusiva (EMAEI) e por um Técnico Superior (Psicólogo). 

No caso de impedimento de qualquer membro do Júri, o Diretor procederá à nomeação do 
respetivo substituto. 
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4. MOTIVOS DE EXCLUSÃO: 

Para além dos previstos na lei, constituem motivos de exclusão: 

a)  Preenchimento, submissão ou entrega de formulários de candidatura fora de prazo, com 
dados não comprováveis, ou por outra via que não mediante preenchimento do formulário 
eletrónico da oferta acedendo à aplicação informática da Direção Geral da Administração 
Escolar (DGAE); 

b)  A não apresentação do portefólio dentro do prazo previsto; 

c)  O preenchimento do formulário de candidatura com dados incorretos ou de forma 
incompleta; 

d)  A não comprovação das habilitações requeridas; 

e)  A não apresentação de documentos comprovativos das declarações prestadas; 

f)  A não comparência à entrevista de avaliação de competências, no caso dos candidatos 
selecionados; 

g) A apresentação de declaração escrita de desistência do processo concursal. 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

São critérios objetivos de desempate: 

1) A pontuação da entrevista; 
2) A experiência profissional (contada até 31 de agosto de 2019 em anos, meses e dias); 
3) A idade. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) Findo o prazo de candidatura será divulgada, em https://agcolmeias.com/wp_novo/ , a lista 
dos candidatos admitidos a concurso, por ordem decrescente de classificação conjunta das 
alíneas a) e b) do ponto 3, assim como convocatória para a realização da entrevista de 
avaliação de competências. 

b)  Os candidatos selecionados para a entrevista de avaliação de competências serão 
convocados por email/telefone. 

c)  Terminado o processo de seleção, a publicitação da lista final de ordenação do concurso 
será divulgada na página eletrónica do Agrupamento, em 
https://agcolmeias.com/wp_novo/ e o candidato selecionado contactado por 
email/telefone. 

d) A seleção do candidato é feita na aplicação informática da DGAE. 

e) Caso o candidato não aceite a colocação dentro do prazo referido, a colocação fica, 
automaticamente, sem efeito, notificando-se de imediato o candidato seguinte na lista. 

 
Colmeias, em 14 de outubro de 2020 

 
O Diretor 

 
 
 

Fernando Elias 
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