AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA DE AIRE E ALVADOS
Publicitação de Oferta de Trabalho

Objecto do processo de
selecção

Conteúdo funcional

Requisitos

Procedimentos e prazo
para formalização das
candidaturas

Método e critérios de
selecção

Composição do Júri

Afixação das Listas

Contacto

Contratar para o Centro Novas Oportunidades promovido pelo
Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados, em regime de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período previsível
de três anos, 1 Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento, com o
horário semanal de 35 horas e o vencimento mensal ilíquido de
1.373,12€ (mil trezentos e setenta e três euros e doze cêntimos),
acrescido do subsídio de refeição no valor de € 4,27 (quatro euros e
vinte e sete cêntimos)
É o correspondente à carreira técnica superior de regime geral
aplicável aos serviços da administração central e, em particular, ao
previsto no art. 10º da Portaria n.º 370/2008, de 21 de Maio
a) Preencher os requisitos gerais constantes do art. 8º da Lei nº 12A/2008, de 27 de Fevereiro;
b) Ser detentor do grau académico de Licenciatura;
c) Possuir conhecimento das metodologias adequadas e experiência no
domínio da educação e formação de adultos, designadamente no
desenvolvimento de balanços de competências e construção de
portefólios reflexivos de aprendizagens
a) De 9 a 18 de Novembro de 2009, em requerimento dirigido ao
Director do Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados,
contendo a identificação completa do candidato e respectiva morada e
entregue pessoalmente ou mediante correio registado com aviso de
recepção para Rua Constantino Laureano Duque, Apartado 22, 2485095 Mira de Aire;
b) As candidaturas devem ser instruídas, sob pena de exclusão do
candidato:
- Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das habilitações
literárias,
- Curriculum Vitae devidamente datado e assinado, acompanhado dos
documentos que comprovem o que nele se refere e que se reportem a
formação profissional, estágios, experiência profissional e obras
publicadas ou trabalhos de investigação realizados,
- Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão e do Cartão de
Contribuinte
O método de selecção será o da avaliação curricular e entrevista (para
os 4 candidatos com maior pontuação na avaliação curricular).
A acta da primeira reunião do júri, da qual constam os critérios de
selecção e respectivas ponderações, será afixada nos Serviços de
Administração Escolar da Escola Secundária de Mira de Aire, no dia 10
de Novembro de 2009
As entrevistas serão realizadas no dia 23 de Novembro de 2009 (a
partir das 14H30) na Escola Secundária de Mira de Aire
Presidente: Maria Assunção Querido Capaz
Vogais efectivos: Rosete Querido Lavado Ferreira Matias, que
substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Maria Odete
Coelho Capaz
Vogais suplentes: Maria Assunção Brites Ferreira Dias e Manuel Sousa
Ribeiro da Cruz
As listas serão afixadas nos Serviços de Administração Escolar da
Escola Secundária de Mira de Aire:
- a lista de graduação relativa à avaliação curricular dos candidatos
será afixada no dia 20 de Novembro de 2009 às 14H00
- a lista de graduação final dos candidatos será afixada no dia 24 de
Novembro de 2009 às 9H30
Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados
Escola Secundária de Mira de Aire
Telf: 244447150; Fax: 244449407; Email: info@esec-mira-aire.rcts.pt

Mira de Aire, 05 de Novembro de 2009. O Director - João José da Conceição Almeida.

