Agrupamento de Escolas de Cascais
170732
Sede: Escola Secundária de Cascais
EB de Cascais ⬥  EB/JI Branquinho da Fonseca ⬥ EB n.º1 Aldeia de Juso ⬥ EB/JI Areia-Guincho ⬥ JI da Torre

Abertura de concurso
Horário 1 – Técnico Especializado 22 h
1. Modalidade de contrato:
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo.

2. Duração do contrato:
Anual
3. Local de trabalho:
Agrupamento de Escolas de Cascais
Avenida Pedro Alvares Cabral, Bairro do Rosário
2754-513 Cascais
4. Caracterização das funções:
Desempenho de funções de docente dos Cursos Profissionais Técnico de Marketing e Organização e Gestão
de Eventos
5. Requisitos de admissão:
São requisitos de admissão os previstos no artigo 22º do Estatuto da Carreira dos Educadores de
Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
6. Critérios de seleção:
Ponderação da Avaliação Portefólio: 30%
- Experiência na leccionação das disciplinas – 10%
- Experiência em ambiente empresarial – 10%
- Avaliação de desempenho do ano lectivo transacto – 10%
Ponderação da Entrevista: 35%
- Conhecimentos do enquadramento legal dos cursos profissionais – 15%
- Experiência e orientação de PAP e FCT – 15%
- Capacidade de comunicação – 5%
Ponderação do número de anos de experiência profissional: 35%
NOTA: Para cada contratação é nomeado um júri que terá a seguinte composição: - Diretora – Subdiretora –
Coordenadora do grupo disciplinar.
Os documentos necessários para a avaliação curricular deverão ser enviados, em formato pdf para o
email: diretora@aecascais.pt, até ao momento do fecho do procedimento de candidatura na aplicação da DGAE
para cada concurso. Nos documentos deve constar informação clara e inequívoca que permita a aplicação de
todos os subcritérios. Os dados fornecidos devem ser obrigatoriamente comprovados, sob pena de eventual
exclusão do concurso. Qualquer informação incorreta ou incompleta pode determinar a exclusão do concurso. O
não envio dos documentos dentro do prazo indicado pode determinar a exclusão do concurso.
Cascais, 13 de agosto de 2018
A Diretora do Agrupamento – Isabel Carvalho
Av. Pedro Álvares Cabral – Bairro do Rosário 2754-513 CASCAIS ⬥ Tel. 21 486 54 35 Fax 21 482 23 93
⬥ secretaria@aecascais.pt

