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CONCURSO OFERTA DE ESCOLA 

CONCURSOS DE OFERTA DE ESCOLA DE HORÁRIOS PARA 

DOCENTES 

HORÁRIO Nº    24    TECNICOS ESPECIALIZADOS 

a) Identificação da modalidade de contrato de trabalho 

 A termo resolutivo incerto 

b) Identificação da duração do contrato 

Anual -  8 horas 

c) Identificação do local de trabalho 

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Escola Sec Júlio Dantas  

d) Caracterização das funções 

Disciplina de 11º ano do curso profissional Técnico de Design de 

Moda: Tecnologias Produtivas. 

e) Requisitos de admissão e critérios de seleção 

Requisitos de Admissão: 

- Formação certificada de Costura/Modista e ou Corte e Costura 

Critérios de Seleção: 

A- A avaliação do portfólio – Ponderação de 30% 

i. Habilitações na área específica da (s) disciplina (s) que integram 

o horário a concurso  - 25%   

ii. Experiência, em instituições escolares, na área específica da(s) 

disciplina(s) que integram o horário a concurso- 25% 
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iii. Coleção organizada de trabalhos realizados com alunos ou 

individualmente (como profissional na área de atividade) que 

demonstrem as competências técnicas detidas diretamente 

relacionadas com as funções a que se candidata- 50% 

B- Entrevista de avaliação de competências – Ponderação de 

35% 

 Atualização de conhecimentos           4 valores 

 Compromisso com o serviço               4 valores 

 Domínio Teórico da área                      4 valores 

 Capacidade de Comunicação e de criação de um clima de 

colaboração                                            4 valores  

 Visão do Agrupamento                         4 valores 

C- Nº de anos de experiência profissional na área- Ponderação 

de 35% 

i. Em instituições escolares: 60% 

Anos                         Dias                        Pontuação 

 ]0,1]                                 ]0,365]                          3 valores 

 ] 1, 3]                                ] 365, 1095]                  5 valores 

 ]3,7]                                 ]1095,2555]                  10 valores 

 ]7,10}                              ]2555,3650]                  15 valores 

 >10                                           > 3650                    20 valores 

ii. Em outras entidades: 40% 

iii. ]0,1]                                 ]0,365]                          3 valores 

iv. ] 1, 3]                                ] 365, 1095]                  5 valores 

v. ]3,7]                                 ]1095,2555]                  10 valores 

vi. ]7,10}                              ]2555,3650]                  15 valores 
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vii. >10                                           > 3650                    20 valores 

 

 

Os candidatos deverão, 24 horas após o término da candidatura, enviar para o Email: 

info@aejd.pt ( em formato digital): 

- identificação do horário/dos horários a que foi opositor 

 - curriculum vitae 

- portefólio 

- documentos comprovativos das habilitações  

- documento comprovativo do tempo de serviço 

- documentos comprovativos de formação /actualização de conhecimentos  

- mail para contacto  

 

mailto:juliodantas@vianw.pt

