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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 
 

Contratação de Escola 2018/2019 
Técnico Especializado 

Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC) 

HORÁRIOS 42 e 43 
 
Ao abrigo do nº 3 do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, 

atualizado e republicado pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, torna-se 

pública a abertura do procedimento concursal para seleção e recrutamento de 2 

(dois) técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências (TORV). 

 

1 - MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO - Contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo 

 

2 - DURAÇÃO DO CONTRATO - O presente contrato é celebrado até 31 de agosto de 

2019 

 

3 - LOCAL DE TRABALHO - Centro Qualifica - Escola Secundária Eça de Queirós - 

Lisboa 

 

4 - CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES A EXERCER - de acordo com o estabelecido no 

artigo 8.º da Portaria nº 232/2016, de 29 de agosto. 

 

5 - NÚMERO DE HORAS DE TRABALHO - 35 horas semanais 

 

6 - REQUISITOS DE ADMISSÃO 

a) Habilitação académica de nível superior; 

b) Experiência em orientação escolar ou profissional, em metodologias de 

acompanhamento de jovens e adultos em diferentes modalidades de formação 

e em metodologias de educação de adultos; 

c) Apresentação do portefólio a enviar, no ato da candidatura, para 

agrupamento@queiroz.pt 

7 - O processo de candidatura encontra-se aberto através da aplicação informática 

disponibilizada para o efeito pela Direção Geral da Administração Escolar na sua 

página electrónica (horários 42 e 43). 
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8 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS (nº 11 do artigo 39.º do Decreto-Lei nº 

132/2012) 

 
 

Instrumentos Subpontuação Pontos 

Portefólio: 
30% 

Habilitação Académica: formação superior na área 
das Ciências Sociais e Humanas 

• Licenciatura (10) 

• Mestrado (12) 

• Doutoramento (15) 

15 

Formação Profissional diretamente relacionada com 
a área de educação e formação de adultos e/ou dos 
Centros Qualifica (ou dos extintos CQEP ou CNO) 

• Sem horas de formação (0)  

• Até 25 horas (4) 

• Mais de 25 e até 50 horas (7) 

• Mais de 50 e até 100 horas (11) 

• Mais de 100 e até 150 horas (13) 

• Acima das 150 horas (15) 

15 

Subtotal 30 

EAC 
(Entrevista de 
Avaliação de 

Competências): 
35% 

Qualidade da experiência no domínio da orientação, 
reconhecimento e validação de competências 

15 

Conhecimento da função a desempenhar 10 

Disponibilidade e motivação para o cargo 
10 

Subtotal 35 

Experiência 
Profissional: 

35% 

Tempo de serviço no exercício da função de 
TDE/TORVC 

• Sem experiência (0) 

• Até 1 ano (9) 

• Mais de 1 e até 2 anos (18) 

• Mais de 2 a até 3 anos (27) 

• Mais de 3 e até 5 anos (32) 

• Mais que 5 anos (35) 

35 

Subtotal 35 

Total 100 

 
 
 
Lisboa, Escola Secundária Eça de Queirós, 16 de outubro de 2018. 
 
 
 

A Diretora 
 

Maria José Monteiro Pires Soares 

 


