AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO
Escola Secundária Pedro Alexandrino Rua Aquilino Ribeiro – 2620-182 Póvoa Santo Adrião
Telefone 219380310
d.executiva@espa.edu.pt www.espa.edu.pt

CONCURSO TÉCNICO ESPECIALIZADO
TÉCNICO DE ORIENTAÇÃO, RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (TORVC)
Contratação de TORVC para exercer funções no Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas
Pedro Alexandrino - Art.º 39.º do Decreto – Lei nº 132/2012, de 27 de Junho
Modalidade do contrato de trabalho
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo (35 horas semanais).
Autorização nos termos das informações ANQEP relativa à afetação de recursos humanos às
equipas dos CQ de 24.08.2017 e 30.09.2017.
Despacho da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, de 11 de agosto de 2017
(Técnicos especializados) e orientações da DGAE.
Despacho n.º 6261-B/2017, de 14 de julho.
Duração do contrato
Até 31 de Agosto de 2020
Local de trabalho
Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino
Caracterização das funções
Os procedimentos de informação, orientação e encaminhamento previstos no artigo 8.º da
Portaria 232/2016, de 29.8, que criou os Centros Qualifica
Número de horas de trabalho 35 horas semanais
Formalização das candidaturas
Página da DGAE – www.dgae.mec.pt – na área de Contratação de Escola
Requisitos específicos de admissão
Curso de Psicologia e/ou experiência em metodologias de balanço de competências
Requisitos gerais
Os candidatos devem cumprir os requisitos gerais, sob pena de não admissão e/ou exclusão,
previstos no artigo 8.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
Critérios de selecção
1. Avaliação do Portfólio: 30%
2. Entrevista de Avaliação: 35%
3. Anos de Experiência Profissional na Área: 35%
Avaliação do Portefólio (30%)
1.Experiência demonstrada em metodologias de balanço de competências.
2. O Portfólio deve ser obrigatoriamente enviado para o e-mail: d.executiva@espa.edu.pt até
ao encerramento do horário na aplicação do concurso.
Entrevista de Avaliação de Competências (35%)
1. Evidenciar aptidões que envolvam o espírito de cooperação, a facilidade de comunicação e o
relacionamento interpessoal e manifestar interesse real em trabalhar em ambientes de partilha
e colaboração. (20%)
2. Apresentar perfil adequado à heterogeneidade e à diversidade da população jovem e adulta
e demonstrar conseguir gerir o processo de rvc adotando estratégias suscetíveis de responder
às necessidades individuais do público alvo. (15%)
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3. A entrevista é realizada pelo júri do procedimento, designado por despacho da Diretora do
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino.
4. A falta à entrevista determina a exclusão do procedimento concursal.
Convocatória para entrevista
Os candidatos serão convocados, por email ou telefone, para a entrevista com o mínimo de 24
horas de antecedência.
Anos de Experiência Profissional na Área (35%)
1.Experiência Profissional como Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de
Competências (TORVC) em Centros Qualifica ou Centros para a Qualificação e Ensino Profissional
(20).
2. Experiência profissional em funções de Técnico de Diagnóstico e Acompanhamento em
Centros
Novas Oportunidades (15).
3. Experiência profissional como Profissional de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências em Centros Novas Oportunidades (10).
4. Experiência profissional como Mediador em cursos EFA (5).
5.Sem experiência profissional na área (0).
Ordenação dos candidatos
Os candidatos serão selecionados e ordenados, por ordem decrescente da pontuação obtida na
Avaliação Final, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte).
Critérios de desempate
Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate traduzem-se na valoração
sucessivamente obtida nos seguintes métodos:
1.º Valoração obtida na entrevista de Avaliação de Competências;
2.º Valoração obtida no Portfólio;
3.º Valoração obtida na Experiência Profissional na Área.
Prazos
A data limite para encerramento do concurso é fixada na plataforma na Página da DGAE –
ww.dgae.mec.pt.
A lista de admitidos, de admitidos à entrevista e de excluídos, assim como a lista ordenada de
classificação final será afixada na escola e publicada na página eletrónica do Agrupamento em
www.espa.edu.pt considerando-se os candidatos notificados por tal meio.
A aceitação é realizada no prazo indicado na plataforma SIGRHE (DGAE).

A Diretora
Maria do Rosário Ferreira
AEPA 20 agosto de 2019

