151865 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL SERPA PINTO - CINFÃES

Concurso para Seleção e Recrutamento de Técnicos
Especializados por Contratação de Escola - 2018/2019
(Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio)

05-09-2018

Procedimento de seleção n.º 1
1. Modalidade de contrato:
a. Contrato de trabalho a termo resolutivo certo;
2. Duração do contrato:
a. Contrato com duração até 31 de Agosto de 2019.
3. Local de trabalho:
a. Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto, Cinfães,
Escola Básica General Serpa Pinto
Rua Capitão Salgueiro Maia,
4690-047 Cinfães
4. Caraterização das funções:
a. Desempenho de funções de Técnico Especializado:
i. horário de 17 horas letivas semanais do Curso de Educação e Formação de
Jovens para Formação Tecnológica de Cozinheiro;
5. Requisitos de admissão:
a. 12.º Ano de Escolaridade
b. Certificado da Competências Pedagógicas – CCP (ex. – CAP);
c. Experiência de lecionação de Cursos de Educação e Formação de Jovens ou Cursos
de Ensino Vocacional, igual ou superior a 160 dias;
d. Estar inserido no mercado de trabalho em atividade profissional na área de
especialização da disciplina a lecionar;
6. Critérios de seleção:
a. Número de anos de experiência profissional na área com a ponderação de 35%;
b. Avaliação do portefólio, com a ponderação de 30%:
i. Experiência – 6 valores;
ii. Conhecimentos – 6 valores;
iii. Apresentação- 6 valores;
iv. Organização- 6 valores;
v. Documentação- 6 valores.
c. Entrevista de avaliação de competências, com a ponderação de 35%:
i. Experiência profissional – 15 valores;
ii. Motivação do Candidato – 15 valores;
iii. Habilitações profissionais – 5 valores.
d. Informação adicional:
i. Serão convidados para apresentação de portefólio os 25 candidatos com
maior número de anos de experiência profissional na área.
ii. Destes serão chamados para a realização de entrevista, os primeiros 10
classificados na avaliação ponderada do portefólio com o número de anos
de experiência profissional na área.

O Diretor
____________________
(Manuel António Pereira)

