Ano Letivo 2018 / 2019
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
AVISO ABERTURA

Contratação de Escola com vista ao suprimento de necessidades temporárias de Técnicos
Especializados, para o ano escolar de 2018/19, no Agrupamento de Escolas de S. Pedro da
Cova.
Nos termos do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, com a redação atual e demais
legislação aplicável, declaro aberto concurso para contratação de técnico especializado, para
suprimento de necessidades temporárias em escolas integradas neste Agrupamento.

1. Tipologia da oferta, do número de horas que a compõem e da duração do contrato.
O presente Concurso é aberto nas áreas de Animação / Artes Performativas/ Desportivas
/Musicais, tendo por base a Qualificação Profissional de nível IV no quadro da ANQ Agência Nacional para a Qualificação; corresponde a um horário de 35 horas semanais, a
definir em acordo com as necessidades do Agrupamento, e podendo ser repartido entre as
diferentes escolas que o compõem; o regime de contrato de trabalho é a termo resolutivo
até final do ano letivo de 2018-19.

2. Necessidades do Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova que fundamentam a
abertura do Concurso
a) Pretende-se criar espaços e tempos de animação de jovens que permitam melhorar a
integração na escola e o ambiente escolar, e que, em simultâneo, desenvolvam
competências artísticas, musicais ou desportivas nos alunos;
b) Diminuir o nível de conflitos e de indisciplina, sobretudo durante os tempos nãoletivos
c) Desenvolver a capacidade interventiva do Agrupamento no espaço extra-letivo, e criar
sinergias de confluência de iniciativas para a mitigação dos problemas de convivência
na escola

3. Processo de candidatura
O presente concurso de contratação de escola desenvolver‐se‐á de acordo com os seguintes
procedimentos:
a) O processo de candidatura é aberto apenas através da aplicação Sighre
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b) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos
e prazos do concurso são os constantes do presente aviso e divulgados na página web
do Agrupamento de Escolas de S. Pedro da Cova.
c) O procedimento de seleção é aberto de acordo com a legislação em vigor.

3. Critérios de Seleção
3.1. São critérios obrigatórios de seleção para a Contratação de Escola de seleção para
técnicos especializados:
a)
b)
c)

Avaliação do portefólio com uma ponderação de 30%;
Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35%;
Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35%.

3.2. Regulamento de apresentação do Portefólio
O Portefólio deve, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:
1- Apresentação em PDF ou WORD
2 – Dimensão: máximo de 5 páginas
3 - Estrutura: 1) Índice; 2) Curriculum Vitae; 3) Evidências do trabalho desenvolvido
3.1. O índice não deve exceder uma página
3.2. O Curriculum vitae tem o máximo de 2 páginas, e inclui, por esta ordem:
a) Dados pessoais,
b) Habilitações literárias com referência às instituições que
certificaram a habilitação;
c) Experiência Profissional
d) Outras atividades / formação relevantes.
Nota - Em cada alínea deve ser respeitada a ordem cronológica;
3.3. As evidências podem ter um caráter descritivo, fotográfico ou outro, não podendo
exceder 3 páginas.

3.3. Critérios de avaliação do Portefólio
a) Experiência de trabalho com Jovens (ponderação= 6)
b) Experiência de trabalho em contextos de risco (ponderação= 7)
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c) Domínio de competências em áreas complementares de Animação de jovens,
nomeadamente Artes Performativas, Desportivas, ou Musicais (ponderação= 11)
d) Capacidade de iniciativa, dinamismo e de concretização de projetos (ponderação=3)
e) Sentido de responsabilidade e de comprometimento, sendo valorizadas atividades de
voluntariado (ponderação=3)

3.4. Critérios de Avaliação da Entrevista
a) Disponibilidade e motivação para o cargo a que se candidata (8)
b) Capacidade para desenvolvimento autónomo de projetos (8)
c) Facilidade de comunicação (9)
d) Sentido de agência e capacidade interventiva (10)

4. Divulgação dos resultados do concurso
4.1. Terminado o processo de seleção, será publicada, na página web do agrupamento, a lista
final de ordenação dos candidatos, da qual serão excluídos todos os que não tenham
preenchido os requisitos do concurso;
4.2. A comunicação da colocação faz‐se através da plataforma Sighre;

A Diretora,
Ana Luísa Xavier
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