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de Técnico
de Gestão e contro,o; serviços de

Duração do contrato: até 31t0gt2020;
Horário semanal 14 horas;
Locar de Trabarho: Agrupamento
de

Escoras de Tabuaço;
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Apricação informática oisponiuirizada
para o efeito pera Direção

-

Gerar

Entrega de documen tos (portfolÍo):
Entrega obrigatoria do portfólio, pessoalmente
nos Serviços
Administrativos do Agrupamento
ou por mail
prazo da candidatura;
m), até ao final do
Divulgação da oferta: Página da
internet do agrupamento www.agrupamento-tabuaco.com
Requisitos: Formação adequada
na ârea+ CAp;
critérios objetivos de sereção dos
candidatos:
l. Avaliação do portfólio _ ponderação
de 30%;
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Entrevista de avariação de competências
No de anos de experiência profissional

- ponderação de 35%;

na ârea- ponderação de
Gritérios de ponderação para anárise
do portfório (30%)

a) Formação Especializada na
área (técnicos especiaìizados
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com a redacção em

Modalidade de contrato: contrato
de Trabatho em
y"' Funções
púbricas a termo
'| v"\
resorutivo certo, nos
termos da Lei no 35t2014, de20
de
FunÇões a desempenhar: Lecionação
da componente técnica do curso profissional
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- cursos profissionais)
(4 pontos); outra pouco re,evante
(2 pontos)

(6 pontos);até 2 anos (4 pontos);
até

í

ano (2 pontos)

- Muito rerevante (g pontos);
rerevante (4 pontos); pouco rerevante
(2 pontos);
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(e pontos); Reduzido (6 pontos);
rnsuriciente (3 pontos)
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pontos); suriciente (6 pontos);
Reduzido (4 pontos); rnsuriciente
(2 pontos).
Elevado
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(Í0 pontos); Bom ldpontos); suficíente
(6 pontos); Reduzido
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No

de anos de experiência profissionar
na área (35%)

(4 pontos); lnsuficiente (2 pontos).

ilïlj:il:,::[JïïJ:i::lï:".;ïïïn:ïïflï*;rj',.:'*|'''f;,.Ïï1,::::,iatos

sem experiência prorissiona, (0

Terminado o procedimento de
seleção, a publicitação das listas
finais ordenadas do concurso será
feita neste sítio eretronico e na
escora sede do agrupamento,

Tabuaço,2T de agosto de 2019

