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RECEÇÃO DE CURRICULOS E ENTREVISTAS 

O projeto "Promoção do Sucesso Educativo" em Viseu Dão Lafões, resultou da aprovação de uma 
candidatura aprovada pelo Programa Operacional Centro 2020, que visa implementar ações que têm 
como objetivo aumentar as taxas de sucesso escolar e combater o abandono escolar no território 
Viseu Dão Lafões e em todos os seus Agrupamentos de Escolas. 

1- Equipa Multidisciplinar - 7 Técnicos:

No ãmbito deste projeto, o Município de Nelas pretende constituir uma Equipa Multidisciplinar, com 
7 Técnicos especializados nas áreas abaixo descritas, os quais Irão percorrer durante o 2e semestre do 
ano letivo 2022/2023, os Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorlm, com o intuito de 
acompanhar e apoiar os alunos com necessidades educativas, dificuldades de aprendizagem e em 
situação de absentismo/abandono escolar: 

Terapeuta da Fala: 2 
Mediador Soclal: 2 
Soclólogo: 1 
Pslcólogo Clínico: 2 

Neste sentido, Informam-se todos(as) os(as) lnteressados(as) que deverão enviar Curriculum Vitae

atualizado, através de uma das seguintes vias: 
a) Pessoalmente, até dia 22/12/2022, nos Serviços de Recursos Humanos da Câmara Municipal

de Nelas;
b) Por correio registado, até dia 22/12/2022, dirigido aos Serviços de Recursos Humanos da

Câmara Municipal de Nelas - Praça do Município - 3520-001 Nelas;
c) Por correio eletrónico, até dia 23/12/2022, para o e-mail geral.pessoal@cm-nelas.pt ou 

geral@cm-nelas.pt.

Mais se informa que as entrevistas serão realizadas nos dias 27 e 28 de dezembro de 2022, em 
horário a definir, com dlwlpçlo dos resultados no dia 29 de dezembro de 2022, com Início de 
funç6es no dia 2 de Janeiro de 2023, em regime de contrato-avença. 

2 - Perfil dos Técnicos: 
PERFIL 1: TERAPEUTA DA FALA 

Descrição: sinalizar e intervir em possíveis alterações ao nível da linguagem (articulação verbal, 
semãntlca, morfossintaxe, consciência fonológica e pragmática); identiflcar possíveis dificuldades de 
aprendizagem e problemas de comunicação (oral, escrita); estabelecer uma relação empática com os 
alunos de modo a que estejam motivados ao longo das sessões; promover a articulação com os 
docentes; despertar nos alunos o Interesse pela língua portuguesa; consciencializar para a 
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