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Agrupamento de Escolas de Cuba 

2020/2021 

Critérios e ponderações para: 

Contratação de Escola (CE) Técnicos Especializados: 

a) A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %; 

b) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %; 

c) Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35%. 

_________________________________________________________ 

a) A avaliação do portfólio: 

HABILITAÇÃO ACADÉMICA - Grau de Doutor – 20 pontos; Grau de Mestre – 18 

pontos; Pós-graduação – 16 pontos; Grau de Licenciatura – 14 pontos; Grau de 

Bacharelato ou equivalente – 12 pontos, com ponderação de 15%. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL - A Formação Profissional (FP) pondera as ações de 

formação e aperfeiçoamento profissional, tendo em conta a duração das ações de 

formação frequentadas e relacionadas com a área funcional, de acordo com as 

ponderações e fórmula abaixo indicadas: Duração das ações e respetiva ponderação: A1 

– Duração até 30h. ou sem duração comprovada – 12 pontos; A2 – Duração superior a 

30h. até 90h. – 14 pontos; A3 – Duração superior a 90h. até 180h. – 16 pontos; A4 – 

Duração superior a 180h. – 20 pontos, com ponderação de 15%. 

b) Entrevista de avaliação de competências: 

Experiência e conhecimentos do contexto educativo, 10% 

Demonstração de conhecimentos na área a desenvolver, 10% 

Capacidade de comunicação, 10% 

Sentido crítico, capacidade de resposta e disponibilidade, 5%. 

 

c) Número de anos de experiência profissional na área, tendo em conta a seguinte 

pontuação: de 1 dia a 364 dias, 12 pontos; de 365 dias a 729 dias, 14 pontos; de 
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730 dias a 1095 anos, 16 pontos; de 1096 dias a 1460 dias, 18 pontos e mais de 

1460 dias, 20 pontos, com uma ponderação de 35%. 

 


