1- Técnico Especializado do Curso Profissional de Técnico de Termalismo
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
b) Contrato temporário
c) Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
d) Lecionação da Disciplina de Técnicas de Hidroterapia do Curso Profissional de Técnico de
Termalismo – 18 horas
e) Requisitos de Admissão e critérios de seleção:
Requisitos de Admissão: Licenciatura na área de Turismo e Termalismo
Critérios de Seleção:
Avaliação do Portefólio -30%
Ponderação da Entrevista – 35%
Número de Anos de Experiência Profissional – 35 %
Avaliação do Portefólio: experiência de lecionação do Curso Profissional de Termalismo - 24%;
percurso profissional – 6% (0% - sem percurso profissional; 3% - com
percurso profissional, sem formação contínua relevante; 6% - com
percurso profissional, com formação contínua relevante).
Entrevista: Competências de relacionamento interpessoal e comunicação – 17%; perfil para o
desempenho da função docente – 18%
Número de anos de experiência profissional na área:
0 a 5 anos – 10%
5 a 10 anos – 20%
Mais de 10 anos – 35%

Nota: os candidatos selecionados para a entrevista devem fazer-se acompanhar do portefólio e de
declaração comprovativa do tempo de serviço.

2- Técnico Especializado do Curso Profissional de Técnico de Termalismo
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
b) Contrato temporário
c) Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
d) Lecionação da Disciplina de Técnicas e Terapias de Apoio à Atividade Termal do Curso Profissional
de Técnico de Termalismo – 7 horas
e) Requisitos de Admissão e critérios de seleção:
Requisitos de Admissão: Licenciatura em Fisioterapia
Critérios de Seleção:
Avaliação do Portefólio -30%
Ponderação da Entrevista – 35%
Número de Anos de Experiência Profissional – 35 %
Avaliação do Portefólio: experiência de lecionação do Curso Profissional de Termalismo - 24%;
percurso profissional – 6% (0% - sem percurso profissional; 3% - com
percurso profissional, sem formação contínua relevante; 6% - com
percurso profissional, com formação contínua relevante).
Entrevista: Competências de relacionamento interpessoal e comunicação – 17%; perfil para o
desempenho da função docente – 18%
Número de anos de experiência profissional na área:
0 a 5 anos – 10%
5 a 10 anos – 20%
Mais de 10 anos – 35%

Nota: os candidatos selecionados para a entrevista devem fazer-se acompanhar do portefólio e de
declaração comprovativa do tempo de serviço.

3- Técnico Especializado do Curso Profissional de Comunicação – Marketing,
Relações Públicas e Publicidade
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
b) Contrato temporário
c) Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
d) Lecionação das Disciplinas de Marketing e de Técnicas e Práticas de Comunicação e Relações
Públicas do Curso Profissional de Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade – 17 horas
e) Requisitos de Admissão e critérios de seleção:
Requisitos de Admissão: Licenciatura em Comunicação Empresarial ou Marketing /Ciências da
Comunicação (Marketing, Relações Públicas e Publicidade)
Critérios de Seleção:
Avaliação do Portefólio -30%
Ponderação da Entrevista – 35%
Número de Anos de Experiência Profissional – 35 %
Avaliação do Portefólio: experiência de lecionação do Curso Profissional de Técnico de
Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade - 21% (7%
- 0 a 4 anos; 14% - 4 a 7 anos; 21% mais de 7 anos);
participação/dinamização em projetos de escola/agrupamento – 5%;
percurso profissional – 4% (0% - sem percurso profissional; 2% - com
percurso profissional, sem formação contínua relevante; 4% - com
percurso profissional, com formação contínua relevante).
Entrevista: Competências de relacionamento interpessoal e comunicação – 10%; perfil para o
desempenho da função docente – 10%; competências específicas e de inovação –
15%
Número de anos de experiência profissional na área:
0 a 4 anos – 10%
4 a 9 anos – 20%
Mais de 9 anos – 35%

Nota: os candidatos selecionados para a entrevista devem fazer-se acompanhar do portefólio e de
declaração comprovativa do tempo de serviço.

4- Técnico Especializado do Curso de Educação e Formação de Cuidados e
Estética do Cabelo
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
b) Contrato temporário
c) Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
d) Lecionação da Disciplina de Atendimento e Cuidados do Cabelo do Curso de Educação e Formação
de Cuidados e Estética do Cabelo – 16 horas
e) Requisitos de Admissão e critérios de seleção:
Requisitos de Admissão: Carteira Profissional de Cabeleireiro
Critérios de Seleção:
Avaliação do Portefólio -30%
Ponderação da Entrevista – 35%
Número de Anos de Experiência Profissional – 35 %
Avaliação do Portefólio: experiência de lecionação do Curso de Educação e Formação de
Cuidados e Estética do Cabelo, Curso Profissional da mesma área ou
similar

- 20%; percurso

profissional – 10% (0% - sem percurso

profissional; 5% - com percurso profissional, sem formação contínua
relevante; 10% - com percurso profissional, com formação contínua
relevante).
Entrevista: Competências de relacionamento interpessoal e comunicação – 17%; perfil para o
desempenho da função docente – 18%
Número de anos de experiência profissional na área:
0 a 5 anos – 10%
5 a 10 anos – 20%
Mais de 10 anos – 35%

Nota: os candidatos selecionados para a entrevista devem fazer-se acompanhar do portefólio e de
declaração comprovativa do tempo de serviço.

5- Técnico Especializado do Curso de Educação e Formação de Cuidados e
Estética do Cabelo
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto
b) Contrato temporário
c) Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
d) Lecionação da Disciplina de Cuidados e Estética do Cabelo de Senhora do Curso de Educação e
Formação de Cuidados e Estética do Cabelo – 12 horas
e) Requisitos de Admissão e critérios de seleção:
Requisitos de Admissão: Carteira Profissional de Cabeleireiro
Critérios de Seleção:
Avaliação do Portefólio -30%
Ponderação da Entrevista – 35%
Número de Anos de Experiência Profissional – 35 %
Avaliação do Portefólio: experiência de lecionação do Curso de Educação e Formação de
Cuidados e Estética do Cabelo, Curso Profissional da mesma área ou
similar

- 20%; percurso

profissional – 10% (0% - sem percurso

profissional; 5% - com percurso profissional, sem formação contínua
relevante; 10% - com percurso profissional, com formação contínua
relevante).
Entrevista: Competências de relacionamento interpessoal e comunicação – 17%; perfil para o
desempenho da função docente – 18%
Número de anos de experiência profissional na área:
0 a 5 anos – 10%
5 a 10 anos – 20%
Mais de 10 anos – 35%

Nota: os candidatos selecionados para a entrevista devem fazer-se acompanhar do portefólio e de
declaração comprovativa do tempo de serviço.

