AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS - 171712
ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO DAMÁSIO
CONCURSO DE CONTRATAÇÂO DE ESCOLA
TÉCNICO ESPECIALIZADO
2018/2019
Informam-se os interessados que está aberto o concurso de Contratação de Escola, Técnico
Especializado, na aplicação eletrónica disponibilizada pela DGAE, para suprir necessidades temporárias
de serviço docente, tal como segue:
Horário 18
Legislação de referência

Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redação
em vigor.

Identificação da modalidade de trabalho

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo

Identificação da duração do contrato

Ano escolar

Identificação do local de trabalho

Escola Secundária António Damásio, Lx.
Lecionação das disciplinas:
Operações Técnicas em Empresas
Turísticas,
Técnicas Comerciais de Acolhimento Turístico,
Comercializar e Vender

Caraterização de funções

Número de horas semanais a concurso
Requisitos de admissão

Critérios de seleção

Critério de desempate
Júri de seleção

12 horas
Habilitação própria/profissional para as disciplinas
referidas/Certificado de Aptidão Profissional
a) Avaliação do Portfólio (30%):
Experiência profissional nas disciplinas do
horário (10%);
Experiência profissional para além do ensino,
na área do Turismo (20%);
b) Entrevista de avaliação de competências
(35%):
Capacidade de comunicação/correção de
linguagem (15%):
Motivação e interesse demonstrados (20%)
c) Número de anos de experiência profissional na
área (35%):
da profissão (25%),
do ensino (10%)
Tempo de serviço prestado em dias até 31 de agosto
de 2018.
Adjunto da Direção,
Assessor da Direção
Docente ligado aos Cursos Profissionais

A candidatura deve ser efetuada na plataforma eletrónica da DGAE e o portfólio deve ser enviado
para o contacto a seguir indicado.
A entrevista realizar-se-á por conjuntos sucessivos de 10 candidatos da lista elaborada de acordo
com a pontuação relativa às alíneas a) e c) dos critérios de seleção referidas.
O contacto com o Agrupamento deve ser efetuado para direcao@aeolivais.pt
18 – 09 - 2018
Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais
Diretor
António Rodrigo Pinto da Cruz
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