Agrupamento de Escolas Templários, Tomar
172479
Sede – Escola Secundária de Jácome Ratton

Aviso de Abertura para a Contratação em Oferta de Escola de Técnicos Especializados
Ano Letivo: 2018/2019
(Decreto n.º 132/2012, de 27 de junho)
O Agrupamento de Escolas Templários torna pública a abertura de concurso para Oferta de
Escola do horário abaixo identificado:
Número do horário e
local do posto de
trabalho
Modalidade de
Contrato

Horário nº 70
Exercício de funções docentes na Escola Secundária de Jácome Ratton e Escola Básica 2.º, 3.º Ciclos
Gualdim Pais, em Tomar.

Duração do contrato

O contrato é temporário, mantendo-se enquanto durar a ausência do professor titular deste horário.

Caracterização das
funções
Requisitos de
admissão

O horário colocado a concurso é de 12 (doze) horas e destina-se à lecionação das disciplinas: Práticas
Oficinais de Mecânica, Técnico de Manutenção (RVCC) e Educação Tecnológica 2.º/3.º ciclo.

O presente concurso destina-se à celebração de Contrato de Trabalho a termo resolutivo certo.

Curso Superior na Área da Mecanotecnia / Eletromecânica.
Critérios de Seleção

Critério

a) Avaliação do
Portfólio (30%)

Subcritério
Experiência na lecionação das disciplinas
da Formação Técnica do Curso Profissional
de Técnico de Manutenção Industrial –
variante Eletromecânica

Pontuação
Lecionação nas disciplinas constantes do horário – 15%
Lecionação noutras disciplinas/níveis do grupo de
recrutamento – 10%
Lecionação em disciplinas de outro grupo de
recrutamento – 5%
Funcionamento do curso: legislação e programas – 10%
Estratégias de diferenciação pedagógica a apoio
educativo – 10%

b) Entrevista de
avaliação de
competências (35%)

Perfil adequado para trabalhar com o tipo
de alunos que frequentam o(s) curso(s)

Gestão de conflitos – 5%
Capacidade/experiência de trabalho em equipa – 5%
Conhecimento do contexto social, económico e
empresarial da região em que o Agrupamento está
inserido – 5%

c) Número de anos
de experiência
profissional na área
(35%)

Candidato com maior n.º de anos de experiência - 35%
Restantes candidatos a pontuação é calculada por
“regra de três simples” relativamente ao candidato
com o maior n.º anos de experiência [ P = N x 35 / Nmax
].

Os concursos são publicados na plataforma do Ministério da Educação, no site da
Direção Geral da Administração Escolar em http://www.dgae.min-edu.pt.
O portfólio (limite máximo 8 páginas) e os documentos comprovativos deverão ser
enviados para o email contratacao.professores@aetemplarios.pt, até à data final da
candidatura, devendo ser apresentados em formato pdf, tamanho A4.
A entrevista será agendada pela Escola Secundária de Jácome Ratton, devendo o
candidato fazer-se acompanhar dos comprovativos dos elementos que considere
pertinentes.

Tomar, 02 de janeiro de 2019.
O Diretor,
Paulo Jorge da Encarnação Silva Bacelar de Macedo

