AVISO ABERTURA
2017/2018
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
(ao abrigo do Dec. Lei Nº 132/2012 de 27 de junho, com a nova redação dado Dec –Lei nº83-A/2014)

Código

Modalidade do
contrato de
trabalho

Duração do
contrato

Identificação do
local de
trabalho

4

Termo
resolutivo

Anual

Agrupamento de
Escolas de
Arrifana, Santa
Maria da Feira

Caraterização das
funções

Lecionação dos
módulos do Curso
Profissional:
Associativismo
Jovem e Cidadania;
Métodos e
instrumentos de
participação e ação
com jovens;
Educação não
formal-métodos e
técnicas; Técnico de
Juventude-contexto
e práticas de
atuação; Políticas de
Juventude em
Portugal; Políticas
de juventude no
mundo e relações
internacionais;
Informação aos
jovens contextos e
práticas, nacionais e
internacionais.

Técnicos
Especializados

Horas

Licenciatura em
Animação
Sociocultural/
Relações
Internacionais/
Ciências da
Educação/
Educação Social
com CCP/CAP.

6

Requisitos de admissão e critérios de seleção, para as ofertas a concurso:
Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, com a nova redação dado Dec –Lei nº83-A/2014
“11 — São critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os técnicos especializados:
a) A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %;
b) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %;
c) Número de anos de experiência profissional, com uma ponderação de 35 %.”
A recolha de informação relativa à alínea a) e c) far-se-á através do link: MODELO DE PORTEFÓLIO - Horário Nº4

Todos os comprovativos deverão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail: sa.eb23arrifana@gmail.com
A falta de comprovativos implica a atribuição de zero pontos no subcritério em causa.

A submissão do formulário e o envio dos documentos decorre do período de candidatura previsto na lei.

1º Subcritério 30% – Avaliação do portfólio

Parâmetros
Experiência

relevante

(Associações

Pontuação a atribuir
Culturais

e

Desportivas,

10 pontos

voluntariado, projetos internacionais, outros).

Experiência em educação formal/não formal.

10 pontos

Formação relevante.

10 pontos

2º Subcritério– 35% - Entrevista

Entrevista
tranches de 10 conforme graduação profissional
Pontuação a

Parâmetros

atribuir

Conhecimento das temáticas da matriz curricular a
abordar.
Motivação e capacidade de comunicação.

10 pontos

15 pontos

Conhecimento das especificidades do curso a

10 pontos

lecionar.

3º Subcritério – 35% - Número de Anos de Experiência Profissional

Arrifana, 1 de setembro de 2017
A Diretora
Guiomar Silva

