AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II

Aviso de Abertura
CONCURSO – CONTRATAÇÃO ESCOLA
Cândida Augusta Dias da Silva Pinto, diretora do Agrupamento de Escolas D. Maria II, informa que submeteu para
concurso na plataforma da DGAE, nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, um horário para Técnico
Especializado para desempenho de outras funções, de 18 horas semanais, temporário.
1. Modalidade de contrato: Contrato de trabalho a termo resolutivo certo;
2. Duração do contrato: Contrato com a duração temporária.
3. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas D. Maria II.
4. Caraterização das funções: Técnico Especializado para desempenho de outras funções: Psicologia e
orientação vocacional
i. - Técnico Especializado: Psicólogo- horário de 18 horas semanais.
5. Requisitos de admissão: Habilitação profissional
6. Critérios de seleção:
De acordo com plataforma da DGAE
- Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30% (enviar para o email: direccao.donamariaii@gmail.com)
- Ponderação da Entrevista - 35%
- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%
(n.º 12 do art.º 39 do DL n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor)
O Portefólio deve ser enviado para o email: direccao.donamariaii@gmail.com
7. Critérios de Desempate
Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27
de junho, na redação em vigor.
Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de
preferências:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;
b) Candidatos com maior tempo de serviço prestado após a profissionalização;
c) Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da profissionalização;
d) Candidatos com maior idade;
e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo.
Os candidatos que prestarem falsas declarações serão excluídos do concurso.
Gavião,2 de setembro de 2020
A Diretora
Cândida Augusta Dias da Silva Pinto

