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AVISO DE ABERTURA  
(CONTRATAÇÃO - OFERTA DE ESCOLA) 

Técnico Especializado – Terapeuta da Fala 
 

Nos termos do Decreto-lei n.º 132/2012, de 27 de Junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 83- 

A/ 2014 de 23 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março e demais legislação aplicável, declara-se 

aberto o concurso por contratação de escola, abaixo identificado. 
 

Número do horário: 3 

Disciplina/Projeto: Técnico Especializado - Terapeuta da Fala 

Motivo: Educação e Ensino de Alunos Surdos 

Detalhe do Motivo: Aumento de turmas (alínea h) do artigo 93º do RCTFP) 

Tipo Duração: Anual  

Número de Horas: 8 h 

Requisitos de: 

admissão 

Habilitações: 

Licenciatura na Área  da Terapia da Fala 

Critérios de seleção: - Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%  

- Ponderação da Entrevista - 35%  

- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35% 

 

Nota: Os candidatos opositores ao concurso deverão enviar do seu portefólio para o email: 

contratacao.teipfermentoes@gmail.com 

Oportunamente será enviado, via email, um link para um inquérito de recolha de dados. 
 

O portefólio deverá  ter o máximo de 10 páginas (A4), onde deverão constar as seguintes informações:  
a) Identificação (nome completo, BI/CC, NIF e contactos [incluir morada completa]);  
b) Identificação do horário para o qual se candidata;  
c) Cópia de comprovativos de habilitações (Terapia da Fala) 
d) Cópia de comprovativos de Pós Graduação/Mestrado 
e) Comprovativos do número de anos de experiência profissional em Terapia da Fala 
g) Comprovativos do tempo de experiência profissional em funções a que correspondem as funções da oferta de 

escola, em agrupamentos de escolas com programa de projeto TEIP.  
h) Comprovativos e tempo de experiência profissional em funções a que correspondem as funções da oferta de 

escola, em outros serviços de educação do ME ou de outros Ministérios 
 

 

Fermentões, 24 de agosto  de 2017 

O Diretor 

 

 

(José Armindo Pinto Pinheiro) 
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