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Nos termos do estabelecido nos artigos 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de Maio, está aberto um 

procedimento para recrutamento de um Técnico Especializado para Formação de Informática. 

 

1. Relação Jurídica de Emprego: Contrato de Trabalho a Termo Certo. 

2. Horário a concurso / funções a desempenhar: Técnico Especializado para Formação de 

Informática; 

3. Duração do contrato: 31-08-2023 

4. Número de horas: 7 horas.  

5.  Local de trabalho: Lisboa – Escola Secundária de Camões. 

6. Requisitos de admissão:  

a. Detentor do grau académico de nível superior; 

b. Apresentação de um portefólio com os seguintes requisitos: 

• Formato PDF; máximo 4 páginas A4 (não incluindo capa); fonte Areal; tamanho 11; 

espaçamento 1,5; com paginação e índice.  

• Primeira página: nome completo, contactos (telemóvel e correio eletrónico) e indicação 

do horário a que concorre. 

• No Portefólio devem ser abordados os seguintes temas:  

o Conhecimento das metodologias da Educação e Formação, considerando os 

referenciais dos Cursos Profissionais e EFA; 

o Duração, diversidade e qualidade de experiência na área de TIC e afins; 

o Capacidade de comunicação; 

o Atuação enquanto formador das faixas etárias em causa. 

• De acordo com as suas características, o Portefólio de Competências deve apresentar 

um conteúdo de natureza reflexiva e não apenas descritiva.  

 

Os candidatos devem enviar o portefólio, em formato digital, até ao dia 28 de setembro, para o e-

mail: secretaria@escamoes.pt, com o Assunto: Informática - Candidatura - (Nome candidato). 

 

7. Critérios gerais de seleção e respetivas ponderações: 

• Apresentação de Portefólio (AP) - 30% 

• Experiência profissional na área (nº de anos) (EP) - 35% 

• Entrevista de avaliação de competências (EAC) - 35% 

8. Findo o prazo de candidatura, será posteriormente divulgada a lista ordenada dos candidatos 

na página web da escola www.escamoes.pt. A ordenação será feita de acordo com a 

classificação resultante dos dois primeiros critérios de seleção (Portefólio de competências e 

experiência profissional). Para a entrevista, serão convocados os 10 primeiros classificados por 

ordem decrescente da graduação estabelecida na fase anterior. 

9. Motivos de exclusão do concurso: 

- a não apresentação do portefólio dentro do prazo referido; 

- a não apresentação de comprovativos das declarações ou informações prestadas; 

- a não comparência à entrevista. 

O Diretor 
João Jaime Pires 

 
  

mailto:direcao@escamoes.pt
http://www.escamoes.pt/
mailto:secretaria@escamoes.pt
http://www.escamoes.pt/

