AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
HORÁRIO N.º 12
Critérios para a Selecção de Candidatos em Concurso de Oferta de Escola
Contratação de técnico - Terapeuta da Fala
Modalidade do Contrato de Trabalho: Termo Incerto
Duração do Contrato: Anual
N.º de horários/horas: 1 horário / 12 horas
Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco
Funções: Terapeuta da Fala
CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO
a) A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %
a1) Habilitações Académicas – 10%
Licenciatura em terapêutica da Fala - 20
Bacharelato em terapêutica da Fala - 10
a2) Classificação Académica – 10%
1 ponto por cada valor na classificação académica
a3) Experiência Profissional no âmbito da Educação e Ensino de Surdos – 10%
Em Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos - 20
Em escolas com estruturas especializadas para a educação de alunos surdos - 15
Em outros serviços de educação do Ministério da Educação ou de outros Ministérios – 10
b) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %
b1) Competências técnicas - 12%
• Orientação para os resultados
• Iniciativa e autonomia
• Adaptação e melhoria
b2) Competências pessoais - 11%
• Relacionamento interpessoal
• Comunicação
• Responsabilidade e compromisso com o serviço
b3) Competências conceptuais ou conhecimentos específicos - 12%
• Conhecimentos especializados e experiência

Nível Elevado – 20
Nível Bom – 16
Nível Suficiente – 12
Nível Reduzido – 8
Nível Insuficiente – 4

c) Número de anos de experiência profissional c/ crianças surdas, no ME ou em outros Ministérios 35%
≥12 anos - 20
≥ 6 anos - 10
< 6 anos - 5
Apenas serão aceites as candidaturas dos candidatos que enviarem a ficha de candidatura constante na
página da escola junto a este aviso, em formato excel, juntamente com o portefólio para o endereço
eletrónico 1231@aeccb.pt , até às 18 horas do dia de término da candidatura na plataforma SIGRHE,
Vila Nova de Famalicão, 27 de agosto de 2018
O Diretor
Carlos Teixeira

