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Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da disciplina de  

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais – Horário 16 

 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho na redação dada pelo decreto-Lei nº 83-A /2014 de 23 de maio) 

 

Identificação da modalidade do 

contrato 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.  

Duração do contrato Temporário (mínimo 30 dias) 

Número semanal de tempos 

letivos 

10 

Local de trabalho Escola Secundária Dr. António Granjo - Chaves 

Caraterização das funções Lecionação da disciplina de Higiene Segurança e Cuidados Gerais do 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde. 

Requisitos de admissão Licenciatura em Enfermagem; 
Profissionalização no ensino ou Certificado de Competências 
Pedagógicas (CCP, antigo CAP).  

Formalização das candidaturas Plataforma eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar 

www.dgae.mec.pt  

O portefólio, com um máximo de dez páginas A4, deve ser remetido 

para portefolio.aeag@gmail.com  

Critérios de seleção dos 

candidatos 

1. Avaliação do portfólio – ponderação 30% 

1.1 Formação académica (15%) 

1.2 Formação contínua na área a lecionar (5%) 

1.3 Experiência profissional relevante na área a lecionar (10%) 

2. Entrevista de avaliação de competências – ponderação 35% 

2.1 Motivação para o exercício da função (10%) 

2.2 Capacidade de comunicação e de relação interpessoal 

(15%) 

http://www.dgae.mec.pt/
mailto:portefolio.aeag@gmail.com
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2.3 Domínio dos conteúdos associados à área a lecionar (10%) 

3. Número de anos de experiência profissional – ponderação 35% 

Prazos Os prazos de seleção, publicitação dos resultados e aceitação da 

colocação pelo candidato são os constantes do Decreto-Lei nº 

132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-

A/2014, de 23 de maio. 

Publicitação dos resultados Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do 

concurso será publicitada na página eletrónica do agrupamento  e 

afixada nos serviços de administração escolar da sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. 

Observações A convocatória para a entrevista será feita por correio eletrónico 

 

Chaves, 25 de agosto de 2015 

 

A Diretora: Maria Luísa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha 
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Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da disciplina de  

Higiene, Segurança e Cuidados Gerais – Horário 17 

 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho na redação dada pelo decreto-Lei nº 83-A /2014 de 23 de maio) 

 

Identificação da modalidade do 

contrato 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.  

Duração do contrato Temporário (mínimo 30 dias) 

Número semanal de tempos 

letivos 

13 

Local de trabalho Escola Secundária Dr. António Granjo - Chaves 

Caraterização das funções Lecionação da disciplina de Higiene Segurança e Cuidados Gerais do 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde; 

Orientação de Provas de Aptidão Profissional. 

Requisitos de admissão Licenciatura em Enfermagem; 
Profissionalização no ensino ou Certificado de Competências 
Pedagógicas (CCP, antigo CAP).  

Formalização das candidaturas Plataforma eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar 

www.dgae.mec.pt  

O portefólio, com um máximo de dez páginas A4, deve ser remetido 

para portefolio.aeag@gmail.com  

Critérios de seleção dos 

candidatos 

1. Avaliação do portfólio – ponderação 30% 

1.1 Formação académica (15%) 

1.2 Formação contínua na área a lecionar (5%) 

1.3 Experiência profissional relevante na área a lecionar (10%) 

2. Entrevista de avaliação de competências – ponderação 35% 

2.1 Motivação para o exercício da função (10%) 

2.2 Capacidade de comunicação e de relação interpessoal 

http://www.dgae.mec.pt/
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(15%) 

2.3 Domínio dos conteúdos associados à área a lecionar (10%) 

3. Número de anos de experiência profissional – ponderação 35% 

Prazos Os prazos de seleção, publicitação dos resultados e aceitação da 

colocação pelo candidato são os constantes do Decreto-Lei nº 

132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-

A/2014, de 23 de maio. 

Publicitação dos resultados Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do 

concurso será publicitada na página eletrónica do agrupamento  e 

afixada nos serviços de administração escolar da sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. 

Observações A convocatória para a entrevista será feita por correio eletrónico 

 

Chaves, 25 de agosto de 2015 

 

A Diretora: Maria Luísa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha 
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Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da disciplina de  

Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde – Horário 18 

 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho na redação dada pelo decreto-Lei nº 83-A /2014 de 23 de maio) 

 

Identificação da modalidade do 

contrato 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.  

Duração do contrato Temporário (mínimo 30 dias) 

Número semanal de tempos 

letivos 

10 

Local de trabalho Escola Secundária Dr. António Granjo - Chaves 

Caraterização das funções Lecionação da disciplina de Gestão e Organização dos Serviços e 

Cuidados de Saúde do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde; 

Orientação de Provas de Aptidão Profissional. 

Requisitos de admissão Licenciatura e/ou especialização em área da Saúde; 
Profissionalização no ensino ou Certificado de Competências 
Pedagógicas (CCP, antigo CAP).  

Formalização das candidaturas Plataforma eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar 

www.dgae.mec.pt  

O portefólio, com um máximo de dez páginas A4, deve ser remetido 

para portefolio.aeag@gmail.com  

Critérios de seleção dos 

candidatos 

1. Avaliação do portfólio – ponderação 30% 

1.1 Formação académica (15%) 

1.2 Formação contínua na área a lecionar (5%) 

1.3 Experiência profissional relevante na área a lecionar (10%) 

2. Entrevista de avaliação de competências – ponderação 35% 

2.1 Motivação para o exercício da função (10%) 

2.2 Capacidade de comunicação e de relação interpessoal 

http://www.dgae.mec.pt/
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(15%) 

2.3 Domínio dos conteúdos associados à área a lecionar (10%) 

3. Número de anos de experiência profissional – ponderação 35% 

Prazos Os prazos de seleção, publicitação dos resultados e aceitação da 

colocação pelo candidato são os constantes do Decreto-Lei nº 

132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-

A/2014, de 23 de maio. 

Publicitação dos resultados Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do 

concurso será publicitada na página eletrónica do agrupamento  e 

afixada nos serviços de administração escolar da sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. 

Observações A convocatória para a entrevista será feita por correio eletrónico 

 

Chaves, 25 de agosto de 2015 

 

A Diretora: Maria Luísa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha 
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Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da disciplina de  

Comunicação e Relações Interpessoais – Horário 19 

 (ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho na redação dada pelo decreto-Lei nº 83-A /2014 de 23 de maio) 

 

Identificação da modalidade do 

contrato 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.  

Duração do contrato Temporário (mínimo 30 dias) 

Número semanal de tempos 

letivos 

10 

Local de trabalho Escola Secundária Dr. António Granjo - Chaves 

Caraterização das funções Lecionação da disciplina de Comunicação e Relações Interpessoais do 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde; 

Orientação de Provas de Aptidão Profissional. 

Requisitos de admissão Licenciatura em Psicologia; 
Profissionalização no ensino ou Certificado de Competências 
Pedagógicas (CCP, antigo CAP).  

Formalização das candidaturas Plataforma eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar 

www.dgae.mec.pt  

O portefólio, com um máximo de dez páginas A4, deve ser remetido 

para portefolio.aeag@gmail.com  

Critérios de seleção dos 

candidatos 

1. Avaliação do portfólio – ponderação 30% 

1.1 Formação académica (15%) 

1.2 Formação contínua na área a lecionar (5%) 

1.3 Experiência profissional relevante na área a lecionar (10%) 

2. Entrevista de avaliação de competências – ponderação 35% 

2.1 Motivação para o exercício da função (10%) 

2.2 Capacidade de comunicação e de relação interpessoal 

http://www.dgae.mec.pt/
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(15%) 

2.3 Domínio dos conteúdos associados à área a lecionar (10%) 

3. Número de anos de experiência profissional – ponderação 35% 

Prazos Os prazos de seleção, publicitação dos resultados e aceitação da 

colocação pelo candidato são os constantes do Decreto-Lei nº 

132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-

A/2014, de 23 de maio. 

Publicitação dos resultados Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do 

concurso será publicitada na página eletrónica do agrupamento  e 

afixada nos serviços de administração escolar da sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. 

Observações A convocatória para a entrevista será feita por correio eletrónico 

 

Chaves, 25 de agosto de 2015 

 

A Diretora: Maria Luísa Vieira Ribeiro da Maia Bandeirinha 

 


