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Decreto-Lei n." 132/2012, de 27 de junho, na redacao dada pelo Decreto-Lei n."
2812017, de 15 de marco,

CONTRATA<;AO DE TECNICO ESPECIALlZADO
Oferta n. 0 3612020 - Teral?euta da Fala

Contratacao de escola com vista ao suprimento de necessidades temporaries de pessoal

especializado, para 0 ana letivo 2020/2021.

1. Abertura de concurso

Nos term os estabelecidos no Decreto-Lei n." 83-A/2014, de 23 de maio, publica-se a

abertura de um procedimento de selecao e recrutamento de pessoal, para prestacao em

regime de contratacao de escola (contrato de trabalho a termo resolutivo a celebrar no

ana letivo 202012021), para preenchimento de um (1) horatio de Terapeuta da Fala de

trinta e cinco (35) horas.

2. Local de trabalho

Agrupamento de Escolas D. Joao II, Caldas da Rainha, com escola sede na Rua. Dr. Artur

Figueiroa Rego, 2504-917 Caldas da Rainha.

3. Conteudo funcional

Service de Terapeuta da Fala do Agrupamento para 0 plano de desenvolvimento pessoal,

social comunttario.

Compreender as principais varlaveis preditoras da aprendizagem da leitura, escrita e

calculo antes da entrada para 0 1.0 cielo. Melhorar as cornpetenctas prevtas ao ensino

formal: leitoras, linguisticas, emocionais, maternattcas e de escrita. Envolver os pais na

aprendizagem escolar.

Promover 0 ajustamento socio emocional na transtcao Educacao Pre-Escolar e 1.0 Cielo

do Ensino Baslco.

Diminuir niveis de insucesso escolar decorrentes de situacoes de dificuldades de

linguagem e consequentemente da aprendizagem da leitura e da escrita.

Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso e de qualidade de sucesso de modo

a alcancar tendencialmente 0 sucesso pleno.

Melhorar as cornpetenctas orais e escritas de modo a potenciar uma melhorar

aprendizagem da leitura e escrita.

Minorar 0 impacto das perturbacoes da fala na aprendizagem.

4. Requisitos de adrnlssao

o candidato deve ser portador da Licenciatura em Terapia da Fala.

5. Forma de candidatura

As candidaturas serao formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento

eletronico do formulario existente na aplicacao informatica disponibilizada para 0 efeito

pela Dire~ao Geral da Adrninlstracao Escolar.
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6. Documento de certfftcacao

o candidato deve ainda apresentar, obrigatoriamente, urn portfolio que deve ser

entregue, assim como toda a documentacao que comprove no portfolio, em suporte de

papel, tamanho A4, tendo limite maximo de 10 paginas, diretamente nos services

administrativos do Agrupamento de Escolas D. Joao II de Caldas da Rainha, ou enviado

por correia eletrontco para 0 endereco diretor@agdjoao.org. A nao apresentacao, dentro

do prazo do respetivo concurso, ou a nao certiflcacao de qualquer dos documentos

(portfoUo e respetivos certificados) exigidos elou referidos implica a nao constderacao

destes para efeitos de candidatura.

7. Criterios de Admissao e Contratalj:ao

Nos term os do n.? 12 do artigo 39.0 do Decreto-Lei n." 28/2017, de 15 de marco:

a) A avatiacao do portfolio com uma ponderacao de 30 %:

a.1) Formacao academica - 10 pontos

a. 1. 1) Licenciatura - 5 pontos

a.1.2) Mestrado em Terapia da Fala - 8 pontos

a.1.3) Doutoramento em area relacionada - 10 pontos

a.2) Experiencia profissional - 10 pontos

a.2.1) Ate 3 anos - 5 pontos

a.2.2) De 3 a 5 anos - 8 pontos

a.2.3) Mais de 5 anos - 10 pontos

a.3) Formacao profissional na area - 10 pontos

a.3.1) Menos de 100 horas - 5 pontos

a.3.2) Entre 100 e 300 horas - 8 pontos

a.3.3) Mais de 300 horas - 10 pontos

b) Entrevista de avaliacao de competencias com uma ponderacao de 35 %:

b.1) Capacidade de cornuntcacao e relacionamento interpessoal - 10 pontos

b.2) Conhecimentos relativos as funcoes a desempenhar - 10 pontos

b.3) Espirito de iniciativa e sentido critico - 10 pontos

b.4) Empenho e disponibilidade - 5 pontos

c) Numero de anos de expertencia profissional na area, com uma ponderacao de 35 %:

c. 1) Ate 3 anos - 10 pontos

c.2) De 3 a 5 anos - 20 pontos

c.3) Mais de 5 anos - 35 pontos

o nurnero de anos a eonsiderar devera ser 0 reportado ate 31/0812020.

Entrevista:

A entrevista de avaliacao de competenctas, a convocar por tranches sucessivas, sera

realizada aos dez (10) candidatos com maior pontuacao na soma das alineas a) e b)

definidas no n." 12 do artigo 39.0 do Decreto-Lei n." 28/2017, de 15 de marco que

republica 0 Decreto-Lei n. ° 13212012, de 27 de junho.
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A falta de comparencia do candidato a entrevista determina a exclusao do concurso.

Criterios de desempate:

1.0 Candidato com mais tempo de service em contexte educativo (tempo contado em

dias);

2.0 Maior classificacac acadernica,

8. Compostcao do juri

o juri sera constituido por um presidente, dois vogais efetivos e um vogal suplente.

o juri sera nomeado por despacho do senhor Diretor do Agrupamento de Escolas D. Joao

II, de Caldas da Rainha.

Pagina 3 de3


