
 
 
 
 
 
 

Contratação de Técnico Especializado 
(Serviço Social) 

 

Contratação de Escola com vista ao suprimento de necessidades temporárias de 
Técnico Especializado, através de Contratação de escola 2017/2018 (conforme o 
disposto no n.º 1 do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na 
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de Julho). 

 

No que respeita ao recrutamento de Técnicos Especializados, esclarece-se que se 
entende que quando o n. 14º do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, 
na redação conferida pelo Decreto- Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de julho, refere que ao disposto na alínea 
b) do n.º 6 e nas alíneas a) e b) do n.º 11 aplicam-se as normas constantes na Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
se entende que a remissão para a legislação geral que regulamenta a tramitação de 
procedimentos concursais pretende apenas regular a forma de aplicação dos critérios 
objetivos de selecção – entrevista e avaliação curricular, a seguir obrigatoriamente, 
conforme indicado no ponto n.º 6 do art.º 39º. 

 
A Escola Secundária Manuel Cargaleiro, Fogueteiro-Seixal pretende contratar um 
Técnico Especializado de Serviço Social, nos seguintes termos: 
 

1. Modalidade de Contrato: Contrato de trabalho a termo resolutivo;  

 
2. Duração do Contrato: Contrato com duração Temporária, com começo na data 

de início de funções (1º dia útil após a aceitação) e terminus a 31/08/2018.  

 

3. Local de Trabalho: Escola Secundária Manuel Cargaleiro – Seixal;  

 
4. Caraterização das Funções: Desempenho de funções de técnico especializado 

para integração da equipa multidisciplinar;  
 

5. Requisitos de Admissão: Licenciatura em Serviço Social (Pré Bolonha ou 
Mestrado). 

 

6. Realização do Concurso: Através da aplicação informática disponibilizada para 
o efeito pela Direcção-Geral da Administração Escolar www.dgae.mec.pt.  
 

7. Os candidatos apenas podem inscrever-se utilizando a referida aplicação 
informática;  

 
8. Horário semanal: 35 horas semanais;  

 
9. Requisito prévio de admissão; 

 
10. Detenção de habilitação académica de grau superior adequada ao exercício 

das funções a desempenhar;  



 
10. Divulgação da oferta de contratação: Na página eletrónica da 

escola www.esmcargaleiro.pt;  

 
11. Os documentos que validam a candidatura: portefólio, currículo vitae e 

comprovativos, deverão ser enviados para seguinte endereço electrónico: 
direccao@esmcargaleiro.pt  

 
12. Motivos de exclusão do concurso:  

 
          - A apresentação de declarações que não correspondam aos fatos;  
          - A não apresentação de comprovativos das declarações; 
          - O não cumprimento das normas presentes. 

 
13.Terminado o procedimento de seleção, a direção desta escola publicita a lista  
     final ordenada do concurso na página da Internet da escola  
(www.esmcargaleiro.pt)      
     e em  local visível da escola (ponto 1, do art.º 40, do Decreto-Lei nº 
132/2012, de 27 de  

           junho); 
 

14.Critérios e Subcritérios de seleção e respetiva ponderação:  
 
    Critérios  
a) Ponderação da Avaliação do Portfólio -30%  
b) Ponderação da Entrevista -35%:   
c)  Ponderação do Número de anos de Experiência Profissional -35%  

 
           Subcritérios da avaliação do portfólio: 

1. Experiência de trabalho em escolas – 20%  
2. Dinâmicas de trabalho na área – 10%  

 
     Subcritérios da avaliação da entrevista:  
1. Apresentação de propostas para o projeto – 20%  
2. Perfil demonstrado para o projeto – 15%  

 
 
 
 
 

 
Fogueteiro, 18 de agosto de 2017 

 
 
 
 
 

A diretora 
 

Maria de Lurdes C.F. Ribeiro 

 


