
              
 
 

 

AVISO 
OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2020/21 

 

HORÁRIOS 1,2,3,4,5 e 6 

Técnicos Especializados para as Áreas Técnicas dos Cursos Profissionais de 
Cozinha, Animação Turística, Estética e Energias Renováveis  

 
Informam-se todos os interessados que estão abertos os concursos de contratação de escola, 
na página da DGAE, para preenchimento dos seguintes horários: 
 

A - Elementos a considerar: 
 

Modalidade de contrato de 
trabalho a termo resolutivo De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 83-A/2014 de 23 

de maio. 
Duração do Contrato 

Local de Trabalho 

 
Escola EB 2,3/S Engº Dionísio A. Cunha (sede do Agrupamento) – 

Canas de Senhorim. 
 

Funções 

 
Lecionação de disciplinas da Área Técnica dos Cursos 
Profissionais acima referidos, a saber: 
 

•Horário 1 – Serviço  de Cozinha (11º ano – Técnico de  Cozinha 
e Pastelaria - Código 811183 – Referencial de Formação por 
UFCD’s) = 14 horas 
 
•Horário 2 – Animação Turística/Acolhimento e Informação 
Turística/Comunicar em Turismo/Técnicas de Turismo (10º ano 
– Técnico de Informação e Animação Turística – Código 812185 
– Referencial de Formação por UFCD’s) = 8 horas 
 
•Horário 3 – Animação Turística/Acolhimento e Informação 
Turística/Comunicar em Turismo/Técnicas de Turismo (10º ano 
– Técnico de Informação e Animação Turística – Código 812185 
– Referencial de Formação por UFCD’s) = 6 horas 
 
•Horário 4 – Técnicas de Estética (12º ano – Técnico de Estética 
– Código 815198 – Referencial de Formação por UFCD’s) = 8 
horas 
 
 



•Horário 5– Técnicas de Estética (12º ano – Técnico de Estética 
– Código 815198 – Referencial de Formação por UFCD’s) = 7 
horas 
 
• Horário 6 – Desenho Técnico/Tecnologias e Processos/ 
Práticas Oficinais/Organização Industrial (11º ano – Técnico 
Instalador de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis – 
Código 522348 - Referencial de Formação por UFCD’s) = 22 
horas 
 

Critérios de Seleção 

Os que constam da página da DGAE:  
Portefólio – 30% (1) 
Entrevista – 35% (2) 
Número de Anos de Experiência Profissional – 35% (3) 
 

  
 

1) Portfólio* 
O portfólio não deverá ultrapassar as 2 páginas A4 (não incluindo os anexos), 

devendo nele constar a seguinte informação: 
 

i) habilitações académicas (com doc. comprovativo em anexo);  
 

ii) experiência de lecionação da(s) disciplina(s) a concurso (indicar o ano letivo, a 
escola, a disciplina, o curso profissional em que se incluiu, o ano de escolaridade e o 

nº de horas lecionadas);  
 

iii) cargos de Direção de Curso e Orientação de FCT e/ou  PAP em cursos da mesma 
área disciplinar (indicar o ano letivo e a escola, o cargo, o curso profissional em que se 

incluiu e o ano de escolaridade); 
 

iv) atividades/projetos relevantes desenvolvidos na área de lecionação do horário a 
concurso; 

 
v) formações realizadas, com pertinência/enquadramento no horário/disciplina(s) a 

concurso (com documentos comprovativos em anexo). 
 
 

*Consultar modelo em anexo. 

30% 

(2) Entrevista 
i) Conhecimento do contexto em que o agrupamento se insere, bem como do mundo 

empresarial/institucional da área de formação do curso profissional;  
 

ii) Experiência e conhecimento do sistema de formação profissional;  
 

iii)  Motivação e capacidade de comunicação. 

35% 

 (3) Nº de anos de experiência profissional 
Tempo de serviço em dias, devidamente comprovado no Registo Biográfico:  

 
35% 



- na área disciplinar;  

- fora da área disciplinar. 

NOTA: O tempo certificado por outros documentos que não o Registo Biográfico 

poderá vir a ser valorado até um máximo de 10%. 

 

    
 
B –Envio do portfólio: 
 

Deverão os candidatos enviar o seu portfólio (documento em pdf, com todos os 
anexos necessários incluídos) para o e-mail da escola secretaria@aecanas.org, 
identificando o horário (“Candidatura ao horário ….”), até à data final da 
candidatura, constituindo motivo de exclusão do concurso a não apresentação 
do mesmo dentro deste prazo. 

 
 
C – Entrevista 
 
• Os candidatos serão selecionados para a entrevista, de acordo com o somatório dos 
critérios (e subcritérios) “Portfólio” e “Nº de anos de experiência profissional” e 
deverão fazer-se acompanhar da documentação comprovativa que julguem 
necessária. 
 
• A divulgação dos candidatos selecionados (por ordem decrescente) para a entrevista, 
bem como o calendário da mesma, serão feitos na página eletrónica do agrupamento.  
 
 
D –Divulgação dos resultados 
 
Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do 
concurso será feita na página eletrónica do agrupamento e nos locais de estilo da 
escola.  
 
 
 
                                                     Canas de Senhorim, 23 de agosto de 2020 

                                                                                O Diretor, 

                                                               António José Rodrigues Cunha 
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