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Contratação de Escola 

 
Nos termos do nº4 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014 de 23 de maio, rectificado pela Declaração de 
Retificação nº 36/2014 de 22 de julho e pelo Decreto-Lei nº 28/2017 de 15 de março, 
informam-se todos os interessados que se encontra a concurso uma oferta de contratação 
de escola com as seguintes características: 
 
Técnico Especializado para desempenho de outras funções - 35 horas – Horário nº 1 (DGAE) 

 
 Modalidade: Contrato de trabalho a termo resolutivo 
 Duração do contrato: Até 31 de agosto de 2023; 
 Local de trabalho: 

o Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar, com sede no Largo Luís de 
Camões, código postal 4420-183, freguesia de São Cosme, concelho de 
Gondomar, distrito do Porto; 

 Funções a desempenhar: 
Desenvolvimento de projectos com os alunos no âmbito da encenação, 
dramaturgia, narrativa, direção artística e produção e gestão cultural. 

 Requisitos de admissão: 
o Formação superior em Teatro. 
o Acreditação para formação de docentes. 

 Critérios de seleção: 
o Avaliação do portefólio: 30%: 

 Experiência em formação de jovens, conhecimento da escola 
pública, encenação, dramaturgia, narrativa, cinema, direção 
artística: 15%; 

 Experiência profissional relevante para a área a que se 
candidata: 15%; 

o Entrevista de avaliação de competências: 35%: 
 Motivação e empatia: 20%; 
 Proatividade e liderança: 15%; 

o Experiência profissional: 35%. 
 

Os interessados deverão candidatar-se através da aplicação electrónica disponibilizada 
para o efeito pela Direção Geral da Administração Escolar. 
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Para além disso, deverão entregar em mão ou remeter pelos CTT aos Serviços 
Administrativos do Agrupamento, até à data limite do concurso, o portefólio de 
apresentação/Curriculum Vitae. 
Este documento terá no máximo 2 páginas A4 excluindo os certificados e comprovativos 
considerados relevantes. 

 
Gondomar, 23 de agosto de 2022 
 

A Diretora, 
 
 
 

Lília Ana Santos Silva 
 

 


