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AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO 

DE UM TÉCNICO(A) DE SERVIÇO SOCIAL/ASSISTENTE SOCIAL 
 
 

José António Vieira Peixoto, Diretor do Agrupamento de Escolas de Prado, informa que, no 

cumprimento do disposto no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e 

demais legislação aplicável, se encontra aberto o procedimento concursal para contratação 

de 1 (Um) Técnico(a) de Serviço Social/Assistente Social, no regime de Contrato de 

Trabalho a Termo Resolutivo Certo (Duração – Anual).  

 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

1- Modalidade de contrato de trabalho: 

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo 

2- Duração do contrato: 

Anual 

3- Local de trabalho: 

Agrupamento de Escolas de Prado 

4- Caracterização das funções a desempenhar: 

Exercer as funções inerentes à de um técnico de serviço social em contexto escolar; 

Exercer funções específicas no âmbito do Plano de Melhoria do Programa TEIP, 

nomeadamente: 

- trabalho em equipa multidisciplinar em articulação com outros serviços da 

escola e da comunidade; 

 - acompanhamento de alunos com dificuldade de integração na vida escolar; 

 - acompanhamento de famílias em situação de risco social e/ou com fraca 

participação na vida escolar. 

5- Requisitos de admissão: 

Licenciatura em Serviço Social 

6- Número de vagas: 1 

7- Procedimento concursal: 
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Os candidatos devem concorrer através da Plataforma Eletrónica da DGAE (Direção 

Geral da Administração Escolar), http://www.dgae.mec.pt.  

O portefólio deve ser submetido para o e-mail direccao.agprado@gmail.com, até ao 

prazo limite, previsto para apresentação das candidaturas na aplicação da DGAE.  

O não cumprimento do atrás referido constitui motivo de exclusão do concurso.  

A lista ordenada, relativa ao procedimento concursal, será publicada em www.eb23-

prado.rcts.pt. 

De acordo com o nº 9 do artigo 39.º do DL nº 132/2012, a aplicação do critério 

definido na alínea b) do nº 6 do artigo 39.º do mesmo decreto-lei (Entrevista de 

avaliação de competências) os cinco candidatos melhor posicionados, tendo em 

conta os critérios e subcritérios estabelecidos, serão notificados via e-mail para a 

entrevista. Para a entrevista, o candidato deverá fazer-se acompanhar de todos os 

documentos que considere fundamentais para comprovar os elementos a avaliar, 

assim como comprovativos da sua experiência profissional. 

8- Critérios de seleção, nos termos do n. º11 do art.º 39º do Decreto-Lei n.º 132/2012, 

de 27 de junho: 

a) Avaliação do portfólio – ponderação de 30% 

b) Entrevista de avaliação de competências – ponderação de 35% 

c) Número de anos de experiência profissional – ponderação de 35%  

Nota: Em caso de empate na pontuação final, será aplicado como critério de desempate a 

pontuação mais elevada obtida na entrevista de avaliação de competências. 

9- Subcritérios de seleção: 

a) Avaliação do portefólio - Será atribuída uma classificação final expressa na escala 

de 0 a 20 valores, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 145-A/2011, de 6 

de Abril, com valoração até às centésimas: 

i. Classificação académica – Pontuação – 4 valores 

De 10,000 a 12,999 valores – 5 pontos 

De 13,000 a 14,999 valores – 10 pontos 

De 15,000 a 16,999 valores – 15 pontos 

De 17,000 a 20,000 valores – 20 pontos 

ii. Formação profissional na área de intervenção – Pontuação – 6 valores 

http://www.dgae.mec.pt/
http://www.eb23-prado.rcts.pt/
http://www.eb23-prado.rcts.pt/
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Desenvolvimento de ações formativas: 

Para a melhoria do sucesso educativo e para o desenvolvimento de 

competências sociais em Escolas TEIP ou outras do Programa Mais 

Sucesso Escolar:  

Até 50 horas – 4 pontos 

51 horas ou mais – 6 pontos 

Para a melhoria do sucesso educativo em Agrupamentos/Escolas não 

agrupadas: 

    Até 50 horas – 2 pontos 

    51 horas ou mais – 4 pontos 

Formação efetuada na área de intervenção: 

 Pós-graduação: 

Especialização – 8 pontos   

Mestrado – 10 pontos 

   Outra formação na área de intervenção: 

    Até 50 horas – 3 pontos 

    51 horas ou mais – 5 pontos  

iii. Experiência de trabalho ou projetos desenvolvidos no âmbito da 

intervenção social – Pontuação – 10 valores 

Experiência de trabalho em articulação com parceiros da rede social: 

 Mais de 5 anos completos (5 x 365+1 dias) – 10 pontos 

 Até 5 anos – 5 pontos 

Número de atividades planeadas e desenvolvidas no âmbito da 

intervenção social: 

 Mais de 10 atividades – 10 pontos 

 Até 10 atividades – 5 pontos 

b) Entrevista de avaliação de competências – Será atribuída uma classificação final 

expressa na escala de 0 a 20 valores, de acordo com o estabelecido na Portaria 

n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, com valoração até às centésimas: 

i. Competências técnicas e científicas relacionadas com a área específica de 

atuação do Técnico de Serviço Social – 6 valores  
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ii. Conhecimento das funções e responsabilidades de um Técnico de Serviço 

Social em contexto escolar – 6 valores 

iii. Capacidade comunicação e de trabalho em equipa – 8 valores 

c) Número de anos de experiência profissional – Será atribuída uma classificação 

final expressa na escala de 0 a 20 valores, de acordo com o estabelecido na 

Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, com valoração até às centésimas: 

De 0 até 2 anos (2 x 365 dias) – 4 valores 

De 2 anos (2 x 365+1 dias) até 5 anos (5 x 365 dias) – 8 valores 

De 5 anos (5 x 365+1 dias) até 8 anos (8 x 365 dias) – 12 valores 

De 8 anos (8 x 365+1 dias) até 12 anos (12 x 365 dias) – 16 valores 

Mais de 12 anos (12 x 365+n dias) – 20 valores 

10- Urgência do procedimento concursal: 

Tendo em consideração a urgência dos procedimentos numa 1ª fase do 

procedimento concursal serão aplicados conjuntamente, a todos os candidatos, os 

métodos obrigatórios referentes ao número de anos de experiência profissional e à 

avaliação do portfólio, que originará uma lista de candidatos admitidos e de 

candidatos não admitidos a concurso, a disponibilizar na página do Agrupamento. A 

2ª fase do procedimento concursal será feita com base na aplicação da entrevista de 

avaliação de competências, em tranches de 5, por ordem decrescente de 

classificação, até à satisfação das necessidades. Quanto se verificar o preenchimento 

das vagas, todos os restantes candidatos são considerados dispensados da aplicação 

deste método de seleção. 

11- Composição do júri: 

Subdiretor do Agrupamento – Presidente 

Coordenadora TEIP – Vogal 

Responsável pelo GAAF – Vogal 

Adjunto da direção do Agrupamento – Vogal suplente 

Adjunto da direção do Agrupamento – Vogal suplente  

12- Documentação a apresentar dentro do prazo do concurso, por via electrónica, nos 

termos definidos no n.º 7 deste Aviso de Abertura: 
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a) Portfólio – não deve exceder as 10 páginas em formato A4. Na 1ª página deve 

constar apenas o nome completo e o número de candidato assim como a 

Habilitação Académica/Curso. O texto deve estar escrito com letra tipo Times 

New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Deve constar informação clara que 

permita a aplicação de todos os critérios e subcritérios de seleção. Toda a 

informação prestada deve estar devidamente validada e adequadamente 

comprovada. Os elementos informativos apresentados devem corresponder ao 

estritamente pedido e permitir uma clara, objetiva e inequívoca apreciação, em 

sede de avaliação dos itens. 

b) Certificado que comprove que o candidato é detentor do requisito de admissão a 

concurso, previsto no n.º 5 deste Aviso de Abertura. 

c) Para efeitos de contagem de tempo de experiência profissional na área deverão 

ser apresentadas declarações da entidade patronal e/ou dos contratos de 

emprego, com a indicação clara do início e do termo e/ou dos dias de serviço 

prestado.  

13- Motivos de exclusão dos candidatos: 

a) Os previstos na legislação em vigor 

b) O não cumprimento dos requisitos de admissão ao concurso 

c) A não apresentação dos documentos previstos no n.º 12 deste aviso 

d) A não comparência à entrevista, na data e hora marcada, no caso dos candidatos 

selecionados para o efeito  

e) A prestação de falsas declarações 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Prado, 20 de novembro de 2013 
 
 

O Diretor 
 

 

 

 
 
 

 


