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 Ano letivo 2017/2018  

 

Concurso – Oferta de Contratação de Escola  

 

Horário n.º 15 

Técnicos Especializados para Formação 

 

 

1. Identificação da modalidade de contrato de trabalho  

 

A termo resolutivo incerto  

 

2. Identificação da duração do contrato  

 

Anual - 35 horas 

 

3. Identificação do local de trabalho  

 

Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos – ES Júlio Dantas, Lagos 

 

4. Caraterização das funções  

 

Técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências 

 

5. Requisitos de admissão  

 

Habilitação Académica de Nível Superior e possuir experiência numa das seguintes vertentes: 

 

a) Orientação escolar ou profissional;  



 
 

ESCOLA SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS - LARGO PROF. EGAS MONIZ · APARTADO 302 · 8601-904 LAGOS  
TELEFONE: 282770990 · TELEFAX: 282770999            Email: info@aejd.pt        www.aejd.pt 

2 de 3 

 

 

 

 

b) Metodologias de acompanhamento de jovens ou adultos em diferentes modalidades de 

formação, assim como no acompanhamento de formação em contexto de trabalho; 

c) Metodologias de educação e formação de adultos, incluindo o balanço de competências e a 

construção de portfólios. 

 

6. Critérios de seleção 

 

 

a) A avaliação do portfólio – Ponderação de 30% 

 

− Experiência em Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências - 70% 

 

i. No âmbito das etapas de acolhimento, diagnóstico, informação e orientação e 

encaminhamento - 5 valores; 

ii. No âmbito das etapas de reconhecimento, validação e certificação de competências - 5 

valores; 

iii. Coleção organizada de instrumentos de trabalho que demonstrem as competências 

técnicas relacionadas com as funções - 10 valores. 

 

− Formação atualizada - 30% 

 

i. Formação no âmbito de educação e formação de jovens e adultos, promovida pela 

ANQEP ou outras entidades oficiais - 10 valores; 

ii. Formação/domínio da plataforma SIGO - 10 valores. 

 

b) N.º de anos de experiência profissional na área – Ponderação de 35% 

 

Dias/Pontuação 

 

0 0 valores  

[1; 500] 10 valores  

>500 20 valores 
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c) Entrevista de avaliação de competências – Ponderação de 35%. 

 

i. Domínio teórico/prático da área - 12 valores;  

ii. Capacidade de gestão de equipas - 4 valores; 

iii. Capacidade de adaptação a novos contextos - 4 valores. 

 

 

Os candidatos deverão, 24 horas após o termo da candidatura, enviar para o endereço de correio 

eletrónico info@aejd.pt (em formato digital): 

 

− Identificação do horário/dos horários a que foi opositor; 

− Curriculum Vitae; 

− Portfólio; 

− Documentos comprovativos das habilitações; 

− Documento comprovativo do tempo de serviço; 

− Documentos comprovativos de formação/atualização de conhecimentos; 

− Endereço de correio eletrónico para contacto. 


