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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ANTÓNIO DA NA T I V I D A O E
M»AO r«i«

com o Decreto-Lei

AVISO

Contratação de Escola 2014/2015
Horário n.°22

Concurso de Contratação de Escola, Técnicos Especializados, de acorde
n°132/2012, de 27 de junho.

- Número de horas a concurso - 20 horas (temporário) - Substituição de um docente
- Modalidades do contrato de trabalho: Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto
- Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade, Mesão Frio
- Caraterização das funções: Exercício de funções docente para lecionação das disciplinas Técnicas de
Acolhimento e Animação; Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico; Turismo - Informação e
Animação Turística, Turismo-Técnicos de Gestão, Operações Técnicas em Empresas Turísticas
- Requisitos de Admissão: Licenciatura em Turismo

- Critérios de Seleção:

Ministério da
Educação e Ciência

1-Avaliação do Portefólio 30%
1.1-Identificação

1.2-Preparação e organização das atividades letivas

-Serviço letivo atribuído no último ano 2%

-Planificações curriculares do último ano 4%

1.3-Avaliação das aprendizagens 10%

-Critérios de avaliação 5%

-Tipo de avaliação 5%

1.4-Sintese final 10%

-Reflexão pessoal do desempenho profissional (resumo sucinto da prática letiva desenvolvida,
atividades realizadas e seu contributo para os objetivos e metas do projeto educativo, formação
realizada e análise dos resultados obtidos)

2) Entrevista de avaliação de competências 35%

-Motivação e interesse profissional 15%

-Capacidade de argumentação sobre a sua experiência profissional 10%

-Capacidade de argumentação 10%

3) Número de anos de experiência profissional na área 35%

O tempo de serviço será contabilizado até 31 de agosto de 2014
*0 portefólio deve ser enviado, via e-mail (eb23secmesafrio@mail.telepac.pt), para o Agrupamento até à
data limite do concurso.

Mesão Frio, 28 de janeiro de 2015
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-/Aldina de Fátima Monteiro Pereira
Profa Q.A.

e-mail: eb23secmesatrio@mail.telepac.pt Tel.: +351 254892345
hltp://escolas.uevora.pt/mesaofrioed u/ Fax:+ 351 254891404

Largo da Independência
5040 - 352 Mesão Frio

Contribuinte n.° 600076300


