CONTRATAÇÃO DE TECNICO ESPECIALIZADO – CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
(DECRETO LEI nº 28/2017 de 15 de Março)

TÉCNICO ESPECIALIZADO

FICHA
Candidatura ao Horário nº 11

Apresentação de candidatura
- A candidatura é formalizada através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção – Geral da Administração Escolar
no endereço https://sigrhe.dgae.mec.pt
- O Portefólio deve ser enviado, em PDF, até ao último dia da candidatura em suporte digital por correio eletrónico para o email agrupamento.
aevnfc@gmail.com, ou entregue diretamente nos serviços de administração escolar do agrupamento. O não envio destes documentos, é motivo
de exclusão.
- Com a candidatura deve ser enviada a presente ficha.

IDENTIFICAÇÃO:
Nome:___________________________________________________________ Nº___________
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
A] - Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%
Subcritérios:
1- Habilitação Académica: - Licenciatura – 8 pontos;

- Mestrado/ Pós Graduação – 11 pontos;

- Doutoramento – 14 pontos

2- Dinamização e participação em projetos educativos:8 pontos;
3 - Dinamização e participação em Projetos Escolares: 8 pontos.
B] - Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional (Até 31 de Agosto de 2020) - 35%
- Menos de 3 anos – 10 ponto;
- Com mais de 3 anos e menos de 5 anos – 15 pontos;
- Com mais de 5 anos e menos de 7 anos – 20 pontos;
- Com mais de 7 anos e menos de 10 anos – 30 pontos;
- Com 10 anos ou mais anos – 35 pontos.
C]- Ponderação da Entrevista - 35%
(a convocar por tranches sucessivas de 10 candidatos, por ordem decrescente de classificação conjunta das alíneas anteriores).
Subcritérios:
a) Conhecimentos relativos às funções a desempenhar em contexto escolar;
b) Perfil compatível com o lugar a que se propõe;
c) Espírito de iniciativa e sentido crítico;
d) Capacidade de resposta a situações concretas;
e) Motivação para o desempenho da função /cargo;
f) Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
g) Empenho e disponibilidade para se enquadrar no P.E. do Agrupamento.
- Cada um dos itens será pontuado: 0 ponto - Mau;1 ponto - Insuficiente; 2 pontos - Reduzido; 3 pontos - Suficiente; 4 pontos - Bom; 5
pontos - Muito Bom
Data ______/__________/________

O Candidato:____________________________________________________________________________

