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AVISO

CONTRATAcAO DE TECNICO ESPECIALIZADO - TERAPEUTA DA FALA -35 horas

Contratacao de Escola - Ano letivo 2020/2021

Informa-se que está aberto o procedimento de Contratação de Escola para seleção e recrutarnento
de urn técnico especializado - urn Terapeuta da Fala, corn 35 horas semanais, conforme aplicaçâo
inforrnática disponibilizada na página da Direçâo Geral da Administraçäo Escolar (DGAE), para suprir
necessidades temporárias no Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa.

A - Modalidade de Contrato - Contrato de Trabaiho ern Funçöes Püblicas a Termo Resolutivo Certo

B - Duracão do Contrato - Anual

C - Data Final da Colocaçao - 31/08/202 1

D - Local de trabaiho - Escola Secundária de Vila Viçosa

E - Caracterizaçao das Funcôes - Exercicio de funçôes de Terapeuta da Fala

F - Requisitos de admissâo

a) So serâo admitidos os candidatos detentores das habilitaçôes solicitadas. 0 não cumprirnento
deste requisito deterrnina a exclusão do concurso.

b) 0 candidato deverá enviar a seu portefOlio, assirn como os documentos comprovativos da
habilitaçào acadérnica, da formação complementar, da experiência profissional, dos projetos em
que esteve envolvido e do tempo de serviço, ate dia 30 de setembro, para a seguinte endereco
eletrOnico
secretaria©esphcastro.pt
0 não cumprirnento deste requisito deterrnina a exclusão do concurso.

c) As declaraçOes prestadas no presente processo devern estar clararnente documentadas, sendo
atribulda pontuação zero nas situacôes em que tal nâo aconteça.

d) A falta a entrevista implica a exclusäo do candidato.

G - Critérios de Seleçâo:

1. Avaliaçao do portefólio - 30%

1.1 Organizacão do portefólio - 5%
a) Pouco organizado, pouco claro e pouco objetivo - 1
b) Organizado, pouco claro e pouco objetivo - 2
c) Pouco organizado, mas claro e objetivo - 3
d) Medianamente organizado, clara e objetivo - 4
e) Muito organizado, claro e objetivo - 5



1.2 FormaçOes relevantes para o trabaiho a desenvolver - 10%
a) Menos de 200 horas de formacão creditada relevante - 1
b) Mais de 200 horas de formaçäo creditada relevante - 2
c) Pos-graduacäo - 3
d) Mestrado - 4
e) Doutoramento - 5

1.3 NUmero de projetos relevantes desenvolvidos - 5%
a) Sern projetos relevantes - 1
b) Urn projeto relevante - 2
c) Dois a trés projetos relevantes - 3
d) Quatro a cinco projetos relevantes - 4
e) Mais de cinco projetos relevantes - 5

1.4 Experiência profissional em Agrupamentos TEIP - 10%
a) 0a365d1as -1
b) 366a730dias -2
c) 731 a 1095 dias - 3
d) 1096a1460dias -4
e) Mais de 1460 dias - 5

2. NUmero de anos de experiência profissional - 35%

2.1 NUmero de dias/anos no exercicio de funçöes de técnico especializado (Terapeuta da
Fala) na educaçâo e ensino em escolas ou serviços tutelados pelo Ministério da Educação nos
termos do regime geral da funcão püblica, ate 31 de agosto de 2020

a) 0 a 730 dias (0 dias a dois anos) - 1
b) 731 a 1460 dias (dois a quatro anos) - 2
c) 1461 a 2190 dias (quatro a seis anos) -3
d) 2191 a 2920 dias (seis a oito anos) -4
e) 2921 ou mais dias (mais de oito anos) - 5

3. Entrevista - 35%

3.1 Capacidade de exposiçâo e interação - 20%
a) Sem capacidade - 1
b) Não satisfatôria - 2
c) Satisfatória - 3
d) Boa -4
e) Muitoboa -5

3.2 Motivação - 15%
a) Sem motivaçào - 1
b) Não satisfatôria - 2
c) Satisfatôria - 3
d) Boa -4
e) Muito boa - 5



H - Procedimento concursal - A lista de candidatos, ordenada alfabeticamente, serà afixada em local
visIvel e pUblico na Escola e disponibilizada na sua página eletrOnica.
A entrevista será efetuada apenas aos primeiros dez candidatos, a convocar por tranches sucessivas, por
ordem decrescente de classificaçäo conjunta da avaliaçâo do portefólio e do nümero de anos de
experiência profissional na area, de acordo corn calendário/horário a publicitar na página eletrónica da
Escola.
Após aplicacão dos critérios de seleçâo será elaborada a lista ordenada dos candidatos, assirn como a
lista de exciuldos e será selecionado o candidato corn rnelhor pontuação.

Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa, 22 de setembro de 2020
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