CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
Técnico especializado
AVISO DE ABERTURA
1.
De acordo com Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho, na sua redacção atual, está aberto
concurso, pelo prazo de 3 dias úteis (até 12 de outubro), para recrutamento, em regime de
contrato a termo resolutivo certo, de um técnico para o Agrupamento de Escolas Luís de
Sttau Monteiro, Loures.
O contrato agora publicitado consta na plataforma da DGAE em https://sigrhe.dgae.mec.pt
com o número 49 - Técnico Informática – 18 horas

2.
São critérios de selecção dos candidatos:
a) Avaliação do portfólio - 30%
b) Entrevista de avaliação de competências – 35%
c) Número de anos de experiência profissional na área – 35%
3.
Subcritérios:
I. Portfólio
a) Projetos desenvolvidos e operacionalizados em contexto escolar – 10 pontos
b) Formação profissional– 10 pontos
c) Habilitações académicas – 10 pontos
II. Entrevista
a) Comunicação assertiva – capacidade de comunicação e relacionamento
interpessoal – 10 pontos
b) Reflexão Crítica sobre as actividades desenvolvidas – 10 pontos
c) Motivação para o desempenho das funções – 10 pontos
c) Disponibilidade imediata – 5 pontos
Critérios de desempate: Após a aplicação dos dois critérios de seleção e em caso de empate,
os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes parâmetros:
i.

Candidato com mais tempo de experiência na área;

ii.

Candidato com melhor pontuação na entrevista;

iii.

Candidato com pontuação académica mais elevada.

Serão excluídos todos os candidatos que:
i.

Não apresentem portefólio;

ii.

Prestem falsas declarações;

iii.

Não compareçam à entrevista.

4.
Durante o prazo previsto para a candidatura (3 dias úteis), os docentes deverão enviar o
portefólio para o seguinte email: direcao@aen1loures.org.

5.
No ato da entrevista, os candidatos deverão fazer-se acompanhar dos documentos que
comprovem os dados submetidos, na plataforma da DGAE.

6.
A data da realização da Entrevista e constituição do Júri de cada horário a concurso, será
divulgada posteriormente.
7.
Será admitido o(a) candidato(a) que obtiver melhor pontuação pela aplicação dos critérios
referidos.

Loures, 07 de outubro de 2021
A diretora
Maria Manuel Andrade

