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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Ano Letivo 2016 - 2017 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 

23 de maio, e demais legislação aplicável, declaro aberto concurso para contratação de: 

1.1.  um  técnico especializado – Terapeuta da Fala (horário n.º 6 -  35 horas ) 

1.2. dois técnicos especializados - Formadores de Língua Gestual Portuguesa (horário n.º 7 - 35 horas; horário 

n.º 8 - 35 horas) 

1.3.  três técnicos especializados - Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa (horário n.º  9 - 35 horas;  horário 

n.º 10 - 17 horas; horário n.º  11- 17 horas ); 

e com as seguintes condições: 

a) O contrato de trabalho é a termo resolutivo; 

b) O termo do contrato será o último dia de atividades letivas do 3.º período; 

c) Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos (código 171414); 

d)  O candidato deverá possuir as habilitações legalmente exigidas para cada uma das funções acima mencionadas 

(Intérprete de Língua Gestual Portuguesa; Terapia da Fala; Formador de Língua Gestual Portuguesa). 

2. São critérios objetivos de seleção os que se encontram discriminados no ponto 11. do art.º 39.º  do Decreto-Lei 

n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio.  

3. O portefólio, com a informação necessária à graduação profissional e à avaliação dos subcritérios estabelecidos 

pelo Agrupamento, constantes na aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da 

Administração Escolar, deverá ser enviado, e sob a forma de um único documento (e não uma pasta com 

diversos documentos avulso), em formato digital, para o endereço de email: contratacao.escola@aeprs.pt até 

14 de setembro de 2016 (inclusive).  

4. Nota Importante: os candidatos deverão, obrigatoriamente, responder, com rigor e objetividade, aos 

subcritérios referenciados no ponto anterior, sob pena de ficarem excluídos. 

Para facilitar a leitura dos dados remetidos, solicita-se o preenchimento do Formulário de Candidatura, o qual 

figura em anexo. 

Vila Franca de Xira, 9 de setembro de 2016 

A Diretora 

Vera Lúcia Guimarães Borges 
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