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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA 
  Conselho Geral 

 

ANEXO I 

Critérios de apreciação das candidaturas 

Método de 

Seleção 
Análise do Curriculum Vitae 

Objetivos  

  
Apreciar a relevância para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito.  

 
Parâmetros de 
análise 
 

 

Docente de carreira do ensino público 

com pelo menos cinco anos de serviço  

 

ou 

Professor profissionalizado com contrato por tempo 
indeterminado (CTI) do ensino particular e cooperativo, com 
pelo menos cinco anos de serviço 

e  e 

1. Currículo Vitae .  
Licenciatura em área Científica com habilitação própria para a docência  

Pós-graduação ou curso de especialização na área das Ciências da Educação  

Mestrado na área das Ciências da Educação/área científica  

Doutoramento  

Outra  

1.1. Qualificação para o exercício de funções de Administração Escolar 
Curso de formação especializada em Administração Escolar ou Administração Educacional  

Mestrado em Administração Escolar ou Administração Educacional  

Doutoramento em Administração Escolar ou Administração Educacional  

2. Experiência profissional 
2.1. Tempo de serviço docente (docente de carreira do ensino público ou professor profissionalizado com CTI do 

ensino particular e cooperativo) 
5 a 10 anos de serviço docente  

10 a 20 anos de serviço docente  

Mais de 20 anos de serviço docente  

2.2. Experiência em funções de administração e gestão escolar 
1 mandato completo ou mais ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 
22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de  julho. 

 

3 ou mais anos ao abrigo da alínea c) do n.º 4 do art.º 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

 

Outra situação:  

  

2.3. Desempenho de cargos 
Diretor  

Subdiretor  

Adjunto de diretor  

Coordenador Departamento  

Diretor de turma  

Outros:  

  

3. Formação profissional 
Formação relacionada com a área científica ou ciências da educação  

Formação relacionada com a gestão e administração escolar  

Cursos de especialização  

Comunicações, Publicações e Projetos  

Outros:  

Participação em investigação, estudos, projetos com publicação de trabalhos, artigos ou livros, 
comunicações escritas, etc., que sejam consideradas de mérito profissional ou científico e/ ou com 
afinidade funcional com o cargo de diretor. 

A análise dos parâmetros é feita em termos de Sim/Não  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA 
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  Conselho Geral 
 

 ANEXO II  

Critérios de apreciação das candidaturas 

Método de 

Seleção 
Análise do Projeto de Intervenção   

Objetivos  

  
Apreciar a coerência entre os problemas diagnosticados e as estratégias de intervenção propostas.  

 
Parâmetros de 
análise 
 

1. Parâmetros Gerais 

Adequação da apresentação do documento   

Estruturação e organização do projeto  

Clareza e propriedade de linguagem (expressão escrita – correção linguística)  

Evidência de análise, síntese e sistematização no discurso (coerência e coesão discursiva)  

Objetividade do discurso (elementos essenciais/elementos supérfluos)  

  

2. Parâmetros Específicos 

2.1. Relevância do Projeto 

Revela conhecimentos acerca das Escolas do AEML  

É objetivo e pertinente no diagnóstico da situação  

Identifica pontos fortes e pontos fracos do funcionamento do AEML  

Assume compromissos para a resolução/melhoria dos pontos fracos  

Define missão, metas e grandes linhas de orientação de ação  

Revela conhecimento do contexto socioeducativo do AEML  

Demonstra visão estratégica  

Evidencia orientação para o serviço público e resultados escolares do AEML  

Demonstra adequação e exequibilidade das estratégias em função dos recursos físicos, humanos, 
materiais, financeiros e técnicos do AEML 

 

Perspetiva a liderança e a gestão dos recursos humanos como foco do sucesso escolar  

Valoriza a oferta formativa diversificada  

Coloca enfoque nos resultados escolares valorizando os processos e não somente os resultados  

Valoriza o papel dos pais e encarregados de educação como corresponsáveis pelo sucesso escolar e 
educativo dos seus educandos 

 

Valoriza o papel dos alunos enquanto agentes de aprendizagem ativa  

Valoriza a diversidade da população discente enquanto elementos integrantes da comunidade 
(escola inclusiva) 

 

Prevê equipas pedagógicas centradas nos problemas identificados  

Valoriza o papel dos professores enquanto agentes de educação e ensino  

Valoriza a formação contínua dos docentes  

Valoriza o papel dos assistentes técnicos e operacionais enquanto agentes de educação e 
organização 

 

Valoriza a formação contínua dos assistentes técnicos e operacionais  

Valoriza parcerias envolvendo instituições e entidades da comunidade educativa  

Valoriza os técnicos superiores enquanto agentes integrantes da comunidade educativa  

  

2.2. Programação apresentada 

Revela gestão temporal equilibrada da programação das atividades propostas, tendo em conta a 
concretização das metas estabelecidas 

 

  

  

  

A análise dos parâmetros é feita em termos de Sim/Não  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA 

  Conselho Geral 
 

ANEXO III 

Critérios de apreciação das candidaturas 
 

Método de 

Seleção 
Análise da Entrevista Individual  

Objetivos  

  

Apreciar, numa relação interpessoal objetiva e sistemática, as competências pessoais do candidato 
estão de acordo com as motivações da candidatura e verificar se a fundamentação do projeto de 
intervenção é adequada ao Agrupamento.  

 
Parâmetros de 
análise 
 

Capacidade de expressão e de comunicação  

Motivação pessoal para o exercício do cargo  

Visão estratégica quanto às linhas de ação para o AEML  

Conhecimento das funções e tarefas inerentes ao cargo  

Conhecimento da realidade do AEML  

Capacidade para fundamentar as propostas feitas no “Projeto de Intervenção”  

Competências interrelacionais e liderança baseada no relacionamento – na confiança, 
respeito e obrigação mútua que geram influência entre as partes 

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovado pelo Conselho Geral em  07/06/2021 

 
 

O Presidente do Conselho Geral 
 

_______________________________________________________ 

Jorge Teixeira 
 


