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Aviso
Abertura de concurso para Técnico Especializado
Horário n.º 24
Nos termos do número 4, do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, torna-se público que se
encontra aberto o procedimento concursal comum para a seleção e recrutamento de um Técnico Especializado
para Formação, nos termos e para os efeitos que abaixo se explicitam.
1. Modalidade de contrato:
Contrato de trabalho em funções públicas a termo.
2. Duração do contrato:
Temporário
3. Local de trabalho:
Agrupamento de Escolas Pintor Almada Negreiros.
4.

Projeto:
Lecionação de 1 disciplina da componente técnica dos planos de estudos do Curso de Educação e
Formação Cuidador de Crianças e Jovens (tipo 2) – Acompanhamento em Creches e Jardins de
Infância.

5.

Horário:
1(um) horário semanal de 10 (dez) horas letivas.

6.

Apresentação da candidatura:
Prazo de três dias úteis a contar da abertura do procedimento concursal.
A candidatura é formalizada através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela
Direção Geral da Administração Escolar no endereço https://sigrhe.dgae.min-edu.pt.

7.

Critérios de Seleção:

a) Número de anos de experiência de leccionação em disciplinas na área de Cuidador de Crianças e Jovens
(com a ponderação de 35%):
- Mais de 1099 dias de serviço - 35 pontos;
- Entre 732 dias e 1098 dias de serviço - 20 pontos;
- Entre 1 dia e 731 dias de serviço - 10 pontos;
- 0 dias de serviço - 0 pontos.
b) Avaliação do portefólio (com a ponderação de 30%):
- Formação académica na área – 20 pontos
i) Licenciatura - 20 pontos;
ii) Curso Especialização Tecnológica - 15 pontos;
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iii) 12.º ano ou equivalente - 10 pontos;
iv) Sem formação - 0 pontos.
- Formação complementar - Formação profissional certificada na área do ensino (contabilizada em
horas e devidamente comprovada) – 10 pontos
i) Mais de 150 horas - 10 pontos;
ii) Entre 50 e 149 horas - 5 pontos;
iii) Entre 1 e 49 horas - 2 pontos;
v) Sem formação - 0 pontos.
c) Entrevista de avaliação de competências, com a ponderação de 35%:
- Conhecimentos relativos às funções a desempenhar - 15 pontos;
- Níveis de proficiência comunicacional e atitude relacional - 10 pontos;
- Espirito de iniciativa e sentido crítico - 10 pontos.
8. Entrega de documentação:
Todos os candidatos que pretendam apresentar as suas candidaturas deverão enviar a documentação
pretendida para o correio eletrónico: ce.eb23almadanegreiros@gmail.com até ao último dia do prazo
previsto para a candidatura, indicando no assunto primeiro e último nome + horário n.º 2.
O candidato deve comprovar os dados na altura da entrevista
9. Marcação da entrevista:
A comunicação/marcação da entrevista será realizada por notificação electrónica para o endereço de
email indicado pelo candidato.
10. Motivo de exclusão:
- A não submissão dos dados para a avaliação do portfólio;
- A não apresentação de comprovativos/documentação dos dados relativos à avaliação curricular nos
prazos definidos;
- A não comparência à entrevista.

O Diretor

Rui Paulo
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Job
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