
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO – 402977 

 
 

AVISO de ABERTURA 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA - Ano letivo 2022-2023 

Técnico Especializado 
Contrato a termo resolutivo anual 

 

1. Nos termos do artigo 38° e seguintes do Decreto-lei n.º 132/2012, de 27 de junho (na sua versão 

atual), informam-se os interessados de que se encontra aberto o concurso de contratação de escola 

para suprir as seguintes necessidades temporárias: 

 

N.° Horário 

(SIGHRE) 
N.° Horas GRUPO DE RECRUTAMENTO / ATIVIDADES ENSINO / CURSO 

1 6 

Lecionação das disciplinas de: 

- Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados 

de Saúde (2° ano) 

- Higiene, Segurança e Cuidados Gerais (1° ano) 

Curso Profissional de 

Técnico Auxiliar de Saúde 

2 10 

Lecionação das disciplinas de: 

- Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados 

de Saúde (3° ano) 

- Higiene, Segurança e Cuidados Gerais (2° ano) 

Curso Profissional de 

Técnico Auxiliar de Saúde 

3 10 
Lecionação da disciplina de: 

- Higiene, Segurança e Cuidados Gerais (3º ano) 

Curso Profissional de 

Técnico Auxiliar de Saúde 

4 18 

Lecionação das disciplinas de: 

- Tecnologia e Processos - 2º ano 

- Organização industrial - 1º ano 

Direção de turma 

Curso Profissional de 

Técnico de Manutenção 

Industrial - Variante 

Eletromecânica 

 

2. Os procedimentos do concurso realizam-se com recurso à aplicação informática SIGHRE 

disponibilizada pela DGAE (www.dgae.mec.pt) e mediante entrega de Portefólio (até 5 páginas, 

sem anexos) e de todos os documentos comprovativos, dentro do prazo do concurso. Os 

documentos devem ser enviados para o seguinte endereço: esviriato@mail.telepac.pt. 

 

3. Os métodos de seleção a aplicar serão numa primeira fase: a Avaliação do Portefólio e a 

Experiência profissional. Depois de verificados os requisitos de exclusão, serão selecionados os 

cinco primeiros candidatos, que serão automaticamente admitidos à segunda fase do concurso: a 

Entrevista. 

Os critérios de seleção específicos de cada horário são os definidos na plataforma da DGAE e 

publicitados na página da escola (www.esviritato.pt). 



Estrada Velha de Abraveses   -   3510 - 204   Viseu       Tel. 232 418 330  - Telefax - 232 418 331 

E-Mail: esviriato@mail.telepac.pt    -  Sítio:  www.esviriato.pt 

Em caso de empate de candidatos, o critério de diferenciação será a valoração obtida no critério 

Experiência Profissional e, por último, a idade do candidato, sendo valorizado o mais velho. 

 

Viseu, 30 de agosto de 2022. 

 

A Diretora 

Ana Maria Ferreira Gueidão Costa 
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