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Aviso n.º 5 – 2020/2021 

 
Aviso de Abertura de Contratação de Escola 2020/2021 

Técnicos Especializados (Horários 3, 4, 5 e 6) 

 
Ao abrigo da legislação associada e de acordo com as informações constantes nos Avisos n.ºs 25 e 

26 – 2019/2020, de 28 de agosto, avisam-se todos os interessados que foram colocados a concurso na 

plataforma digital SIGRHE, da Direção-Geral da Administração Escolar, os horários supracitados, cujos 

critérios e subcritérios são os seguintes: 

 

Horário 3: 

- Critério: Número de anos de experiência profissional (35%) 

- Critério: Entrevista (35%) 

-Subcritério: Experiência profissional na área, garantia de implicação com o projeto educativo e 

identificação com a cultura de escola profissional (15%) 

- Subcritério: Disponibilidade e flexibilidade horária (5%) 

- Subcritério: Disponibilidade para participar em projetos/atividades e experiência na sua 

concretização (10%) 

- Subcritério: Comunicação, expressão e relacionamento interpessoal (5%) 

- Critério: Portefólio (30%) 

-Subcritério Experiência profissional em funções de orientação escolar e profissional de jovens (15%) 

-Subcritério: Experiência em funções de acompanhamento psicoterapêutico de jovens (15%). 

 

Horário 4:  

- Critério: Número de anos de experiência profissional (35%) 

- Critério: Entrevista (35%) 

-Subcritério: Experiência profissional na área, garantia de implicação com o projeto educativo e 

identificação com a cultura de escola profissional (15%) 

- Subcritério: Disponibilidade e flexibilidade horária (5%) 

- Subcritério: Disponibilidade para participar em projetos/atividades e experiência na sua 

concretização (10%) 

- Subcritério: Comunicação, expressão e relacionamento interpessoal (5%) 

- Critério: Portefólio (30%) 

-Subcritério Experiência profissional em funções de educação social em meio escolar (15%) 

-Subcritério: Experiência em educação social em residências escolares (15%). 
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Horário 5: 

- Critério: Número de anos de experiência profissional (35%) 

- Critério: Entrevista (35%) 

-Subcritério: Experiência profissional na área, garantia de implicação com o projeto educativo e 

identificação com a cultura de escola profissional (15%) 

- Subcritério: Disponibilidade e flexibilidade horária (5%) 

- Subcritério: Disponibilidade para participar em projetos/atividades e experiência na sua 

concretização (10%) 

- Subcritério: Motivação e conhecimento/contactos no tecido empresarial na área de formação (5%) 

- Critério: Portefólio (30%) 

-Subcritério Experiência na lecionação de Equitação e nível de equitação ministrada (15%) 

-Subcritério: Experiência/participação na organização de atividades e eventos hípicos (15%). 

 

Horário 6: 

- Critério: Número de anos de experiência profissional (35%) 

- Critério: Entrevista (35%) 

-Subcritério: Experiência profissional na área, garantia de implicação com o projeto educativo e 

identificação com a cultura de escola profissional (15%) 

- Subcritério: Disponibilidade e flexibilidade horária (5%) 

- Subcritério: Disponibilidade para participar em projetos/atividades e experiência na sua 

concretização (10%) 

- Subcritério: Motivação e conhecimento/contactos no tecido empresarial na área de formação (5%) 

- Critério: Portefólio (30%) 

-Subcritério: Experiência na lecionação de módulos, disciplina e Curso em causa (10%) 

-Subcritério: Experiência profissional no tecido empresarial, na área de formação (10%) 

-Subcritério: Experiência/participação na organização de atividades e projetos inter e 

transdisciplinares ligados à área de formação a ministrar (10%). 

 

Este aviso será afixado nos locais de estilo e publicado em www.epamac.com. 

 

EPAMAC, Rosém, Marco de Canaveses, 23 de setembro de 2020 

 

O Diretor, 

 

_____________________________ 

Pedro Martins 

http://www.epamac.com/

