CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
Técnico especializado
AVISO DE ABERTURA
1.
De acordo com Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho, na sua redacção actual, está aberto
concurso, pelo prazo de 3 dias úteis (até 6 de setembro), para recrutamento, em regime de
contrato a termo resolutivo certo, de três técnicos 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 5
• Horário 1- CEF de 3º ciclo – Pintura de Construção Civil - 17 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) Experiência em projetos similares (Turmas CEF ou Vocacionais) – 12 pontos
b) Formação profissional realizada nas áreas dos horários a concurso – 12 pontos
c) Habilitações académicas – 6 pontos
II. Entrevista
a) Motivação para o desempenho das funções – 20 pontos
b) Conhecimento dos conteúdos programáticos – 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 o seguinte parâmetro:
i. Maior número de dias de serviço em funções letivas ou de formação na área a concurso;
4.
Durante o prazo previsto para a candidatura (3 dias úteis), os docentes deverão enviar o
portefólio para o seguinte email: direcao@aen1loures.org o não envio destes dados, durante o
prazo previsto, implicará a exclusão do concurso.

5.
No ato da entrevista, os candidatos deverão fazer-se acompanhar dos documentos que
comprovem os dados que foram 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, 3 de setembro de 2019
A diretora
Maria Manuel Andrade

