
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
ALVERCA DO RIBATEJO 

 
LINHAS ORIENTADORAS DO CONSELHO GERAL PARA A APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS AO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL PRÉVIO À ELEIÇÃO DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 
Visto e aprovado em reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas  

Pedro Jacques de Magalhães de 16 de fevereiro de 2017 
 
Os métodos a utilizar pela Comissão Permanente do Conselho Geral na avaliação das candidaturas ao procedimento concursal 
prévio à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães serão os seguintes: 
 
A – VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSÃO/EXCLUSÃO DAS CANDIDATURAS 
 

a) Os envelopes selados de candidatura apresentados pelos candidatos, nos termos do ponto 5 do Aviso de Abertura n.º 
2405/2017, publicado a 9 de março, Diário da República, 2ª série, serão entregues pela Coordenadora Técnica dos 
Serviços Administrativos do Agrupamento Pedro Jacques de Magalhães ao Presidente do Conselho Geral e abertos 
em reunião da Comissão Permanente convocada para o efeito, cabendo à Comissão Permanente a verificação desses 
documentos. 

 
b) A verificação mencionada na alínea anterior será registada em documento próprio, datado e assinado pelo Presidente 

do Conselho Geral. 
 

B – AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 

1 - ANÁLISE CURRICULAR: 
 

a) Habilitações Académicas e Formação profissional: 
Habilitação específica, conforme previsto na alínea a) do ponto 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
Formação profissional relacionada com a administração e a gestão escolar. 
b) Experiência profissional — Tempo de serviço:  

Tempo de serviço efetivo prestado em escolas e contado até 31 de agosto de 2016. 
c) Experiência em funções de administração escolar: 

Cargos exercidos nesta área, identificando o tipo de cargo e o período de tempo em que foi exercido. 
d) Comunicações, estudos e trabalhos publicados relacionados com: 

A educação e o ensino; a administração e a gestão escolar. 
 

2 - PROJETO DE INTERVENÇÃO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES: 
 

a) Parâmetros gerais: 

Estrutura e organização do projeto; 
Capacidade de expressão, clareza na abordagem dos assuntos tratados, poder de síntese e de sistematização. 
b) Parâmetros específicos: 

Conhecimento do contexto socioeducativo das escolas do Agrupamento; 
Visão estratégica para o Agrupamento de Escolas; 
Pertinência e objetividade no diagnóstico da situação; 
Coerência entre problemas identificados, medidas e estratégias propostas e recursos a mobilizar para o efeito; 
Conhecimento de gestão administrativa e financeira, tendo em vista a eficácia dos recursos financeiros do Agrupamento. 

 
3 - ENTREVISTA 

 
Após a apreciação pela Comissão Permanente dos elementos referidos nos pontos 1 e 2, a Comissão procederá à 
marcação de uma entrevista individual aos candidatos, no prazo máximo de oito dias úteis, de acordo com os seguintes 
parâmetros:  
 
a) Competência de comunicação  

Correção vocabular e capacidade de se expressar com clareza e precisão; 
Assertividade na exposição e defesa das suas ideias;  
Defesa objetiva das estratégias apresentadas; 
Conhecimento da natureza das funções a exercer e das condicionantes da sua intervenção. 
b) Clarificação de pontos do Projeto de Intervenção no Agrupamento que suscitem dúvidas de análise. 
c) Motivação para a apresentação da candidatura. 

 
C - APRECIAÇÃO FINAL DAS CANDIDATURAS PELA COMISSÃO PERMANENTE: 

 
A apreciação final efetuada pela Comissão Permanente é expressa em termos de: 
 

Reúne/não reúne as condições para o exercício do cargo a que se candidata. 


