
                                            

 

 

Aviso de Abertura para a Contratação em Oferta de Escola de Técnicos Especializados 

Ano Letivo: 2014/2015 

(Decreto nº 83-A/2014, de 23 de maio) 
 

O Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso torna pública a abertura de concurso 

para Oferta de Escola dos horários abaixo identificados: 

Número do horário e local 
do posto de trabalho 

Horário nº 19 
Exercício de funções docentes no Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso. 

Modalidade de Contrato O presente concurso destina-se à celebração de Contrato de Trabalho a termo resolutivo 
incerto.  

Duração do contrato O contrato é temporário, mantendo-se enquanto durar a atividade letiva das turmas. 

 Caracterização das funções O horário colocado a concurso destina-se à lecionação das disciplinas de Práticas Oficinai; 
Tecnologias e Processos; Montagem e Ajustamento de Conjuntos Mecânicos 

Requisitos de admissão Habilitação académica de grau superior na área da mecanotecnia (antigos grupos 
disciplinares 2.ºA e 12.ºA). 

 
 
Critérios de Seleção 

a) Avaliação do Portfólio  
(30%) 

Licenciatura – 6% 

Formação Especializada /Mestrado / doutoramento - 6% 

Projetos desenvolvidos na área de formação/especialização - 6% 

Experiência profissional em empresas da área de 
formação/especialização - 6% 

Formação Acreditada (mínimo de 100 horas de formação) – 6% 

b) Entrevista de avaliação 
de competências  
(35%) 

Rigor e correção linguística -5% 

Conhecimento científico, pedagógico e didático da disciplina / área 
disciplinar -5% 

Adequação das estratégias de ensino às necessidades dos alunos -5% 

Monitorização do desempenho e reorientação das estratégias de 
ensino em conformidade - 5% 

Conceção e estratégias de avaliação diversificadas e rigorosas - 5% 

Planificação de forma adequada, integrando propostas de atividades, 
meios, recursos e tipos de avaliação - 5% 

Estratégias facilitadoras da ligação dos formandos ao meio 
empresarial específico da área de formação. - 5% 

c) Número de anos de experiência profissional na área (35%) 
 

Os concursos são publicados na plataforma do Ministério da Educação, no site da Direção 

Geral da Administração Escolar em http://www.dgae.min-edu.pt. 

O portfólio deverá ser enviado para o email ce.estp@gmail.com , até 48 horas após o fecho da 

aplicação electrónica onde o horário foi colocado a concurso, devendo ser apresentado em 

formato pdf, tamanho A4, tendo como limite máximo as 8 páginas.  

A entrevista será agendada pela Escola Sede, devendo o candidato fazer-se acompanhar dos 

comprovativos dos elementos que considere pertinentes. 

Santo Tirso, 01 de outubro de 2014.  

O Diretor  

Fernando Manuel de Almeida 

 

 


