
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR RUY LUÍS GOMES 

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2021/2022 

Técnicos especializados _Área de informática 
 
Está aberto, na plataforma do Ministério da Educação e Ciência, no sítio da Direção Geral da Administração Escolar, em 

http://www.dgae.min-edu.pt o concurso de contratação de escola para dois técnicos especializados – técnico de 

informática - (um horário de 18 horas e outro horário de 17 horas – a termo certo/31 de agosto de 2022). 

| Critérios e subcritérios para a contratação de escola | 
|técnicos especializados – Técnico de Informática | ano letivo 2021/2022 | 

1. Avaliação do portefólio – 30% 
Habilitação académica: 
- Bacharelato: 4; - Licenciatura: 6; - Mestrado na área a contratar: 8; - Doutoramento na área a contratar: 10 
 

Experiência profissional na área a contratar:  
- o portefólio evidência e comprova competências técnicas: 5 
- o portefólio evidência e comprova competências técnicas em áreas diversificadas: 10 
 

Formação profissional na área a contratar: 
- 0 horas de formação: 0  
- até 50 horas de formação: 4  
- mais de 50 horas até 100 horas de formação: 8 
- mais de 100 horas de formação: 10 

O portefólio é avaliado numa escala de 0 a 20 valores.  
O portefólio poderá ser entregue presencialmente nos serviços administrativos da escola, dentro do seu horário, ou 
por correio até à data do fecho da aplicação de candidatura. Não serão aceites portefólios enviados por correio 
eletrónico. A entrega do portefólio será em envelope fechado e o suporte do mesmo poderá ser eletrónico ou em 
papel com referência ao endereço eletrónico onde poderá ser feita a sua visualização.  
O portefólio deve ser em formato digital e não deve ultrapassar as 20 páginas + 10 páginas de anexos (comprovativos 
das habilitações, formação complementar, tempo de serviço, etc.).  
Os candidatos que não entreguem o portefólio nos termos indicados ou cujo portefólio não comprove competências 
técnicas adequadas para o cargo em questão não serão convocados para a entrevista. 
 

2. Entrevista – 35% 
- Facilidade de expressão, de comunicação e de relacionamento interpessoal -5 
- Motivação para o exercício da função e espírito crítico -5 
- Capacidade de trabalho em equipa -5 
- Capacidade de resposta a situações emergentes. Inovação, criatividade e capacidade de resolução de problemas nos contextos de 
intervenção -10 
- Apresentação de propostas de intervenção no âmbito da área a concurso -10 

A entrevista é efetuada a partir de um guião composto por um conjunto de perguntas que permitem aos candidatos 
dar prova das competências e conhecimentos em avaliação segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, 
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 
valores. O calendário das entrevistas será publicado na página eletrónica do agrupamento e na vitrina dos serviços 
administrativos terminando o prazo de candidaturas. As entrevistas serão em modelo presencial e de acordo com as 
regras de segurança prevista para a situação pandémica em curso. 
 

3. Número de anos de experiência profissional na área – 35%  
O número de anos de experiência profissional será valorado da seguinte forma: 
- Mais de 10 anos – 20 valores  
- De 7 a 10 anos – 16 valores  
- De 5 a 7 anos – 12 valores  
- De 3 a 5 anos – 8 valores  
- Até 3 anos – 4 valores  
- Sem experiência profissional – 0 valores 

Os anos de experiência profissional na área da informática são considerados em função da apresentação de 
comprovativos legais, pelo candidato. O resultado final será publicado na página eletrónica do agrupamento e na 
vitrina dos serviços administrativos, no prazo máximo de cinco dias após as entrevistas, sendo os candidatos 
selecionados na aplicação, e devendo fazer a aceitação em tempo útil. 

 

Caraterização das funções a desempenhar: 
Implementar medidas preconizadas no projeto PDPSC: Manutenção e atualização da estrutura da rede, parque informático e das 
plataformas digitais em uso no agrupamento; 
Auxiliar a comunidade educativa na utilização de ferramentas digitais como Microsoft Office 365, Plataforma moodle e ferramentas 
da Google; 
Ser facilitador em projetos multidisciplinares que envolvam as TIC; 
Participar na capacitação digital da comunidade educativa. 

 

https://www.dgae.mec.pt/
http://www.dgae.min-edu.pt/

