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Nos termos dos artigos 380 e 390 do Decreto-Lei no 13212012, de 27de Junho,vigor' torna-se público q," tËãìcontra aberto o ton.rrso de contratação de escora:
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com a redacção em
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em FunçÕes púbricas a termo resorutivo certo, noso Funções a desempenhar: Lecionáção no cEF (Empregado de Restaurante/Bar), das disciprinasde: serviço de caretaria'.barcã" ; il; ;;#"ç.1s"'rso;;;;;1ï'il 
restauração ehoteÍaria; serviços especiaisou .*", ,,,g,*"]-tïJ" 

" 
,"nuonça no Trabatho.. Duração do contrato: até 3íl0 gt2O2O; "-'.-'----.. Horário semanal: 1S horas;o Local de Trabalho: Agrupemento de Escolas de Tabuaço;. Realização do concr

da AdmÍnistração a""ïiit 
Aplicação inÍormática disponibilizada para o efeito pera Direção - Gerar. Entrega dê documet

ffi grri".,ïyff "lí:ff ï,;5i;:ï.::,Jff ::J"""i1 j,"fgãff :ï"1iï:ïJ::ïïlï:
' Divurgação da oferta: página da internet do agrupamento www.agrupamento_tabuaco.com. Requisitos: Formação adequao" n" ar"l *iìËt-"'. Critérios objetivos dê seteçao dos canOiAatos:I Avatiâção do portfólio _ ponderação de 3O%:u. Entrevista de avarirçao oe co-rfrJtã,ì"ìiïona"r"çao de 35%;rl. No de anos de experência or"í..',-#i""lJ"ïiXïo"r"oro o" rur".o Gritérios de pondera( _

a).Formação Espe"n,,llÏjil#lise do portrólio (30%)

- Licenciatura (12 pontos); o[
ar. e"perienlãïrotr#HÏï ;jï,:ÏJ6 

pontos); oukâ Íerevante (4 pontos); outra pouco rerevanre (2 pontos).
_ Mais de 4 anos (10 pontos)j

o e,"ìát". ;;;;;;;;;i:.1"iïj::ï*); até 3 anos (6 pontos); até 2 anos (4 ponroe); aré Í ano (2 ponros).
- Muito retevante (B ponto"t; ,"f"r"nt" f+ poitls); pouco Íetevante (2 pontos);':,ï""',',::J:i:f 
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_ Elevado (1S pontos); Bom íl
?.9;i;:r9#ïâ Ëït1,til:il;t*:nte (e pontos); Reduzido (6 pontos); rnsuÍiciente (3 pontos).
- Elevado (Í0 pontos); Bom í8
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to pontos); suficiente (6 pontos); Reduzido (4 pontos); rnsufìciente (2 pontos).
- Etevado (10 pontos); Bom (8 pontos); Suficiente (6 pontos); Reduzido. N! de_ anos de experiência profissional na área (35%) 

(4 pontos); lnsuÍicienle (2 pontos).

- Candidato com maior númerponto");,""t"ni""Jnï;:ï:l::ïïï"n:ï:,J;lï*lïi]T:iïffi;5ffi",o. 
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experiência pÍorissionar(o

Terminado o procedÍmer
Íeita neste sítio eletrónico e n" 
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o" seleção, a publicÍtação das listas Íìnais ordenadas do concurso seráscota sede do agrupamento,

ïabuaço, 27 deagosto de 2019


