AVISO DE ABERTURA
CONCURSO PARA A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO –
INTÉRPRETE DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
(Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, republicado pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio)

N.º do horário

3

N.º de horas semanais

35 horas cada horário

Modalidade do Contrato

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo

Duração do Contrato

Até 31 de agosto de 2018

Local de trabalho

Escola Secundária de Vergílio Ferreira

Caracterização das funções

Intérprete de Língua Gestual Portuguesa

Requisitos

de

admissão

e

Licenciatura em Intérprete de Língua Gestual Portuguesa.

critérios de seleção
I.

Avaliação do portefólio, com a ponderação de 30%.

- Formação contínua na área – 15%
- Dinamização de projetos/atividades na escola no âmbito
da sua área - 15%
II. Entrevista de avaliação de competências, com a
ponderação de 35 %.
- Anos de experiência com alunos do ensino secundário e
conhecimento dos diferentes planos curriculares – 20%
- Avaliação da capacidade de relacionamento interpessoal –
10%
- Motivação para a função a desempenhar – 5%
III. Número de anos de experiência profissional na área,
com a ponderação de 35 %.
O tempo de experiência profissional será calculado na
forma prevista para os concursos de docentes do MEC.

O candidato deve apresentar, em anexo ao portefólio, os
documentos comprovativos da sua experiência profissional,
bem como do tempo de serviço nas funções anteriormente
indicadas.
Prazo para apresentação de

De acordo com o divulgado na aplicação informática da DGAE.

candidatura

O portefólio deve ser apresentado em suporte digital, devendo ser enviado para o endereço
contratacaodeescola@aevf.pt, contendo, no assunto, o nome do candidato e a sua área
(intérprete).
O calendário das entrevistas será publicado na página eletrónica da escola assim que terminar o
prazo de candidaturas.
O resultado final será publicado na página eletrónica da escola, no prazo máximo de cinco dias
após as entrevistas, sendo os candidatos selecionados na aplicação.

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, Lisboa, 05 de setembro de 2017

O Diretor
Anselmo Florêncio Jorge

