AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
CONCURSO PARA SELEÇÃO E RECRUTAMENTO
DE TÉCNICO ESPECIALIZADO POR CONTRATAÇÃO DE ESCOLA –2015-2016
Modalidade do Contrato de trabalho:- Termo incerto
Duração do Contrato:- Temporário
Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas …..
Funções:
No caso dos professores: Formação (desempenhar a função de formador no Processo de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, no âmbito do Centro para a Qualificação e o
Ensino Profissional)
No caso dos Psicólogos: Desempenho de outras funções (desempenhar a função de Técnico de Orientação,
Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC), no âmbito do Centro para a Qualificação e o Ensino
Profissional)
Operacionalização do Concurso: página eletrónica da DGAE
Critérios de seleção
Ponderação

30%

Critérios

Subcritérios

Ponderação/Valoração
40 pontos – Licenciatura e/ou Mestrado
na área

Habilitação Académica (12%)

30 pontos – Bacharelato

Classificação Académica (6%)

20 pontos – outra formação na área
1 pontos por cada valor na
classificação académica
0 pontos – 0 dias

Avaliação do
portefólio

4 pontos – 1 a 365 dias
Experiência Profissional num Centro
para a Qualificação e o Ensino
Profissional (12%)

6 pontos – 366 a 1825 dias
8 pontos -1826 a 3000 dias
10 pontos – mais de 3001

Competências técnicas:

35%

Entrevista de
avaliação de
competências

 Orientação para os
resultados
 Iniciativa e Autonomia
 Adaptação e melhoria
contínua (12%)

Nível Elevado - 20 valores
Nível Bom – 16 valores
Nível Suficiente – 12 valores
Nível Reduzido – 8 valores
Nível Insuficiente – 4 valores

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. MARIA II
Competências pessoais:
 Relacionamento

interpessoal
 Comunicação
 Responsabilidade

e
Compromisso com o
serviço (11%)
Competências conceptuais ou
conhecimentos específicos:

 Conhecimentos
especializados e experiência
(12%)

35%

Número de
anos de
experiência
profissional
na área
técnica a
concurso

No caso dos docentes: Nº de anos
como formador(a) em disciplinas
técnicas da área

+
Nº de anos de experiência profissional
na área, excetuando a docência

100% - Maior n.º de anos de
experiência profissional (); Restantes
pontuações: , em que é número de anos
de experiência profissional de cada
candidato.

No caso do Psicólogo: Nº de anos
como TORVC num CQEP
Notas:

 O portefólio deve ser apresentado em formato PDF, respondendo a todos os
subcritérios apresentados, em tamanho A4 e não deve exercer as 6 páginas. Pode ser
entregue em suporte de papel nos serviços administrativos, durante o horário de
expediente, ou enviado por correio eletrónico para o Agrupamento de Escolas D.
Maria II – Gavião, V. N. de Famalicão (direccao.donamariaii@gmail.com), referindo no
assunto o código do horário a concurso, dentro do prazo de candidatura respetivo.
 Na entrevista os candidatos devem ser portadores dos documentos comprovativos
das habilitações solicitadas para o horário a concurso.

V.N. de Famalicão, 06 de outubro de 2015

A Diretora
Cândida Augusta Dias da Silva Pinto

