
 

Av. Dr. Francisco Luís Gomes | 1800 – 178 LISBOA | Tel: 21 851 48 37 | Fax: 21 853 08 04 | www.aeolivais.edu.pt 

 

 

 
 
 

 

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – 2022/2023 
 

 

Informam-se os interessados, que está aberto o concurso de Contratação de Escola para a 

contratação de um Técnico Especializado, na aplicação eletrónica disponibilizada pela DGAE, como 

abaixo descrito. 
 

Horário 1 

Técnico Especializado 

Legislação de referência Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor. 

Identificação da modalidade de trabalho Contrato de trabalho a termo resolutivo certo. 

Identificação da duração do contrato Anual. 

Identificação do local de trabalho Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, Lisboa. 

Caraterização de funções 
Lecionação das disciplinas de OTET (Operações Técnicas em Empresas 
Turísticas) e TIAT (Turismo - Informação e Animação Turísticas) do Curso 
Profissional de Técnico de Turismo. 

Número de horas semanais a concurso 17 horas. 

Requisitos de admissão 
Habilitação Profissional/Própria para as disciplinas referidas; Certificado 
de Aptidão Profissional. 

Critérios de seleção 

a) Avaliação do portefólio - 30%. 
     Experiência profissional nas disciplinas do horário (10%). 
     Experiência profissional para além do ensino, na área de Turismo 
(20%). 
b) Entrevista - 35%. 
     Capacidade de comunicação/Correção de linguagem (15%). 
     Motivação e interesse demonstrados (20%). 
c) Número de Anos de Experiência Profissional - 35%. 
     Na profissão (25%). 
     No ensino (10%). 

Critérios de desempate Tempo de serviço prestado em dias, até 31 de agosto de 2021. 

Júri de seleção 
 Adjunto da Diretora. 
 Assessor da Diretora. 
 Coordenadora dos Cursos Profissionais. 

 

 O portefólio deve ser enviado para o email concurso@aeolivais.pt, durante o prazo em que decorre o 
concurso. 
 

 A entrevista realizar-se-á no início do mês de setembro; serão convocados para a entrevista os primeiros 10 
candidatos da lista ordenada, de acordo com a pontuação relativa às alíneas a) e c) dos critérios de seleção 
referidos. 
No caso de não ser possível escolher um técnico de entre os candidatos chamados para a entrevista, será 
convocado novo grupo de 10 candidatos da lista ordenada, e assim sucessivamente, até à seleção final. 

 
 

Lisboa, 30 de agosto de 2022 
A Diretora do Agrupamento, 

Jesuína Maria Silva Miranda Pereira 
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