
 
 

 
 

Aviso de Abertura de Concurso 
Contratação de Escola 

Concurso n.º 15 – 2019/20 – Técnico Especializado – Mecanotecnia 
 

O Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette, após os procedimentos concursais nacionais legalmente 

previstos, mantém a necessidade de contratar um Técnico Especializado na área da Mecânica 

Automóvel pelo que é aberto concurso de contratação de escola. 
 

Este é publicitado na plataforma do Ministério da Educação, na página eletrónica da Direção Geral da 

Administração Escolar em http://www.dgae.mec.pt  e é realizado nos termos e para os efeitos previstos 

no Decreto-lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-lei n.º 83- A/2014, de 

23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º36/2014, de 22 de julho e pelo Decreto-Lei 

n.º 9/2016, de 7 de março. 
 

Este concurso é aberto nas seguintes condições: 
 

Tipo de necessidade Técnico Especializado para atividade de formação. 
Modalidade Contrato a termo certo. 
Tipo de duração Anual. 
Carga horária 22 horas. 

 
Funções 

Lecionação de Práticas Oficinais e Tecnologias e Processos no Curso 
P rofissional de T écnico de Manutenção Industrial (variante: Mecatrónica 
Automóvel). 

 
Requisitos de admissão 

Ser detentor de experiência e possuir a habilitação académica indicada 
no aviso de abertura colocada no site da DGAE: Licenciatura em 
Engenharia 
Mecânica  

 
 

Critérios de seleção 

De acordo com os n.ºs 11 e 12 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 
de Junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de Maio: a) 
Avaliação do Portefólio (30%), b) Entrevista de Avaliação de Competências (35%) e 
c) Experiência Profissional na Área (35%). 

Os subcritérios constam da aplicação eletrónica que gere os concursos. 

 
Júri de seleção 

Presidente: Rui Almeida 
1.º Vogal: José Oliveira 
2.º Vogal: Paulo Jorge Gonçalves 

 
 

Para que o procedimento concursal possa decorrer com a maior celeridade, os candidatos devem 

enviar o seu portefólio e um currículo para o endereço de correio geral@es-odivelas.pt até ao final 

do prazo do concurso, 26-09-2019, com indicação expressa no assunto da seguinte menção: Concurso 

n.º 15 – Técnico Especializado. 
 

O currículo tem como referência o modelo europeu e deve permitir avaliar com clareza a experiência 

profissional e o tempo de serviço. 
 

Odivelas,23 de Setembro de 2019 
 

O Diretor 
 
 

Rui Manuel Marques Almeida 

http://www.dgae.mec.pt/
mailto:geral@es-odivelas.pt

