
 
 

Publicitação de oferta de contratação de escola 2018/2019 

 

(Nos termos do nº5 do artº 39º do D.L. 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo D.L. 

nº 83-A/2014, de 23 de maio) 

 
Técnico Especializado – Interprete de Língua Gestual Portuguesa 

 

Nº do horário 92 

Nº de horas semanais 35 

Modalidade do Contrato Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo incerto 

Duração do contrato Temporário 

Local de Trabalho Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, Évora  

Caracterização das funções Acompanhamento de alunos surdos. 

Requisitos de admissão Licenciatura/Mestrado em Língua Gestual Portuguesa - Intérprete 

Critérios de Seleção 

1. Ponderação da Avaliação do Portefólio (30%) 
. Formação contínua na área – 15% 
 . Dinamização de projetos/atividades na escola no âmbito da sua 
área -10%  
. Classificação final da habilitação académica- 5% 
2. Ponderação da Entrevista (35%) 
     . Demonstração do conhecimento relativo à organização/trabalho 
das Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos 
– 15% 
     . Capacidade de relacionamento interpessoal – 10% 
     . Motivação profissional + Sentido de responsabilidade – 5% 
     . Dinamismo de projetos + Capacidade de comunicação – 5% 
3. Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional – 

(35%)  

Data Limite de Candidatura 23 de novembro de 2018 

 
Nota: O portefólio deve ser entregue pessoalmente nos serviços administrativos da escola até à data de 
termo do período em que o horário se encontra em concurso ou enviado até à mesma data por correio 
registado com AR, para o endereço: 
Escola Secundária Gabriel Pereira 
Rua Dr Domingos Rosado 
7005-469 Évora 
O portefólio deve ser acompanhado da indicação do número do horário a que se refere a candidatura. 
Em alternativa poderá o portefólio ser enviado para o email direcao@aegp.edu.pt, com pedido de aviso 
de leitura, devendo o candidato confirmar a receção. 

 
20.11.2018 

X

F e r n a n d o  F .  M a r t i n s

O  D i r e t o r

 

mailto:direcao@aegp.edu.pt

