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Ano lectivo 2016/2017

Concurso – Oferta de escola 

Horário nº28

Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências

a) Identificação da modalidade de contrato de trabalho

 A termo resolutivo incerto

b) Identificação da duração do contrato

Anual - 35 horas

c) Identificação do local de trabalho

Escola Secundária Júlio Dantas - CQEP

d) Caracterização das funções

Procedimentos de orientação de grupos de adultos, condução dos processos de reco-
nhecimento, validação e certificação de competências - RVCC, incluindo balanço de
competências e a construção de portefólios de acordo com as directrizes fixadas pela
ANQEP. Educação e formação de adultos no processo de RVCC. Conhecimentos de in-
formática na ótica do utilizador

e) Requisitos de admissão 

Habilitação académica de nível superior 
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f) Critérios de selecção

A - Ponderação da avaliação do portefólio –30%

1. Experiência em Técnico de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências - 70%

a. Acompanhamento dos adultos ao longo do processo de RVCC - 10 
valores 

b. Coleção organizada de instrumentos de trabalho que demonstrem
as competências técnicas relacionadas com as funções - 10 valores

2. Formação atualizada - 30%

a. Formação no âmbito de educação e formação de jovens e adultos,
promovida pela ANQEP ou outras entidades oficiais – 10 valores

b. Formação/domínio da plataforma SIGO – 10 valores

B   -   Entrevista de avaliação de competências – Ponderação de 35%

1. Domínio teórico/prático da área – 10 valores.

2. Capacidade de comunicação/ atitude proativa - 5 valores  

3. Capacidade de gestão de equipas - 5 valores  

C - Nº de anos de experiência profissional na área: 35%

             Anos                                   Dias                                     Pontuação

]0,1]                                 ]0,365]                                     5 valores

]1,2]                                ]365,730]                                10 valores

]2,3]                                ]730,1095]                             15 valores

≥4                                       ≥ 1460                                20 valores
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Os candidatos deverão, 24 horas após o término da candidatura, enviar para o Email: aejulio-
dantas@cqep.gov.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 

Constituem motivos de exclusão:

1. O preenchimento dos dados pelos candidatos de forma incompleta e/ou incorrecta.

2. A não apresentação do Portefólio no formato indicado e dentro do prazo previsto.

3. Não possuírem os requisitos de admissão.

4. A não comparência à Entrevista.

5. A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas. 

Lagos, 14 de Novembro de 2016

A Diretora

Maria da Graça Cabrita
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