
Direção Geral dos Estabelecimentos 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE GONDOMAR

SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA
 

 
 
Informam-se todos os interessados que se encontra a concurso uma oferta de contratação de escola 
com as seguintes características:
 

Técnico Especializado em Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências 

 
 Modalidade: contrato de trabalho a termo resolutivo

 Duração do contrato: 31 de agosto de 202

 Local de trabalho: Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas n
Luís de Camões, 4420-183, São Cosme, Gondomar, distrito do Porto

 Funções a desempenhar: Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de 
Competências 

 Requisitos de admissão: 

 Critérios de selecção:  

- Avaliação de Portefólio

Capacidade de síntese

Pertinência e organização da informação apresentada

- Entrevista de avaliação de competências: 

Grau de motivação e empreendedorismo

Capacidade de comunicação

-  Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional

 

 O processo de candidatura 
o efeito pela Direção 
(plataforma SIGRHE). 

 
 O procedimento de seleção decorre pelo prazo de 3 dias úteis a contar da data da 

disponibilização informática na
 

 

                                            

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Norte (DGEstE)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº1 DE GONDOMAR 

ESCOLA SECUNDÁRIA de GONDOMAR - CÓDIGO (401869)

 
 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

se todos os interessados que se encontra a concurso uma oferta de contratação de escola 
com as seguintes características: 

Técnico Especializado em Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências 
(TORVC), 35 horas 

Modalidade: contrato de trabalho a termo resolutivo 

Duração do contrato: 31 de agosto de 2023 

Local de trabalho: Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar, Largo 
183, São Cosme, Gondomar, distrito do Porto

Funções a desempenhar: Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de 

Requisitos de admissão: Formação superior em Psicologia (Psicólogo)

Portefólio: 30%  

Capacidade de síntese – 15% 

Pertinência e organização da informação apresentada – 15% 

Entrevista de avaliação de competências: 35%  

Grau de motivação e empreendedorismo – 20% 

Capacidade de comunicação – 15% 

Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional  – 35%

O processo de candidatura realiza-se através da aplicação informática disponibili
o efeito pela Direção Geral da Administração Escolar através da sua página Internet

O procedimento de seleção decorre pelo prazo de 3 dias úteis a contar da data da 
disponibilização informática na plataforma SIGRHE. 

  

Norte (DGEstE) 

CÓDIGO (401869) 

se todos os interessados que se encontra a concurso uma oferta de contratação de escola 

Técnico Especializado em Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências 

º1 de Gondomar, Largo 
183, São Cosme, Gondomar, distrito do Porto 

Funções a desempenhar: Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de 

Formação superior em Psicologia (Psicólogo) 

35% 

através da aplicação informática disponibilizada para 
Geral da Administração Escolar através da sua página Internet 

O procedimento de seleção decorre pelo prazo de 3 dias úteis a contar da data da 



 
 

Largo de Camões      4420-183 Gondomar       Tel: - (22)4830408      Fax – (22)4835237 
Contribuinte nº: 600085465 – geral@aeg1.pt 

 

  

 O portefólio de apresentação deverá ter no máximo, 3 páginas (certificados não incluídos), 
dele constando os aspetos do CV mais relevantes para o cargo a que se candidata. Os 
documentos têm de ser entregues em mão, ou remetidos pelos CTT, aos Serviços 
Administrativos, até à data limite deste concurso. 

 Serão considerados, preferencialmente, candidatos com formação superior em Psicologia 
e/ou com experiência comprovada em processos de orientação, reconhecimento e 
validação de competências, valorizando-se a experiência em Centros Qualifica. 

 
Gondomar e Escola Secundária em 23 de agosto de 2022 

 
A diretora, 

    
   Lília Ana Santos Silva 


