Código 152365

DGEstE – DSRN

AVISO
Informam-se os interessados que está aberto o concurso de contratação de escola, na aplicação
electrónica disponibilizada pelo DGAE, para suprir necessidades no grupo de recrutamento 300, para o
agrupamento de escolas de Alfena, de acordo com o Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, alterado
pelo Dec. Lei nº 146/2013, de 22 de outubro e pela Lei nº 80/2013, de 28 de novembro
Horário a concurso:
Nº do horário

Grupo de
recrutamento

Horário

Duração do contrato

27
300
4 horas
Temporário
Modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo: Certo
Duração do contrato: Temporário (enquanto durar o impedimento do titular)
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Alfena
Caraterização das funções: Docência
Requisitos de admissão: Habilitação Profissional requerida para o grupo de recrutamento
Critérios de seleção:
Graduação Profissional (com ponderação de 50%), o tempo de serviço a considerar reporta-se a 31 de
agosto de 2015
Avaliação Curricular (com ponderação de 50%)
Subcritérios da Avaliação Curricular
Critérios
Subcritérios
Ponderação
Obteve avaliação do desempenho com
Avaliação de desempenho
menção qualitativa não inferior a “Bom”, nos
anos lectivos 2011/2012, 2012/2013,
20
2013/2014 e 2014/2015, desde que o tempo
de serviço fosse obrigatoriamente avaliado
nos termos da legislação aplicável.
Experiência profissional no grupo de
Experiência Profissional
recrutamento a que se candidata:
Até 1 ano – 5
40
De 1 a 3 anos – 15
De 3 a 5 anos – 30
Mais de 5 anos - 40
Ações de formação creditadas no âmbito da
Formação creditada
disciplina:
15 horas – 5
40
25 horas – 10
40 horas - 20
50 horas – 40
Apresentação de documentos:
Até ao dia 07/04/2016, os candidatos devem completar a candidatura e enviar a resposta aos subcritérios,
de forma objectiva, para o mail: serv.admin@age-alfena.net, indicando no assunto o grupo de
recrutamento, o primeiro e último nome.

Alfena, 4 de abril de 2016
A directora
Felisbina Neves
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