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HORÁRIO 24 - TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL 
 

Descrição e critérios de seleção e ordenação dos candidatos  

Tipologia Desenvolvimento de Projetos 

Tipo de 
necessidade 

Técnico Superior de Serviço Social 

Projeto Operacionalização da melhoria das aprendizagens e redução do abandono escolar 

Motivo Substituição (alínea a) do artigo 57.º da LTFP) 

Tipo de duração Temporário 

Número de horas 35 horas 

Despacho Validação no dia 26 de outubro de 2022 

Entidade DGEstE 

Justificação de 
necessidade 

Substituição temporária da Técnica Superior de Serviço Social, uma vez que se encontra em licença 
de maternidade e é o único recurso neste Agrupamento   

Habilitações Só serão admitidos candidatos titulares de Habilitação Académica de Grau Superior na Área de 
Serviço Social  

Informação 
Adicional 

A entrevista não é passível de adiamento e a falta determina a exclusão do processo. O Portefólio 
(3pp com anexos) só será aceite no fim da entrevista e apenas dos candidatos que a realizarem, que 
entregarão também fotocópias dos comprovativos das Habilitações e número de anos de experiência 
profissional declarados na candidatura 

Experiência 
Profissional – 35% 

Número de anos de experiência profissional 

Entrevista – 35% 

(subcritérios) 

Apreciação da experiência e competências profissionais do candidato como prestador de 
serviço social em escolas públicas 

(10%) 

Apreciação da experiência e competências profissionais do candidato como prestador de 
serviço social noutros contextos institucionais, que sejam relevantes para as funções a 
desempenhar 

(10%) 

Avaliação da capacidade técnica e criativa do candidato através da apresentação de duas 
propostas de atividades relevantes para as funções a desempenhar 

(15%) 

Portefólio (30%) 

Subcritérios 

Apreciação das Habilitações Académicas, cursos de formação/ações complementares 
realizados pelo candidato e possuidor de Certificado de Aptidão Profissional 

(15%) 

Apreciação das experiências profissionais, descritas e comprovadas relevantes para as 
funções a desempenhar, realizadas pelo candidato 

(5%) 

Apreciação das evidências de trabalhos/projetos realizados pelo candidato, que 
demonstrem as competências técnicas, relevantes para as funções a desempenhar 

(10%) 


