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Bolsa de Contratação de Escola 2015/2016
Horário 34

Concurso de Contratação de Escola, Grupo 250 (Educação -Musical) de acordo com o Decreto-

Lei n°. 1 32/201 2, de 27 de junho.

- Grupo Disciplinar - 250 (Educação-Musical);
- Número de horas a concurso - 22 horas
- Modalidade 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 docentes
- Requisitos de Admissão: Qualificação Profissional para o grupo 250
- Parâmetros de Avaliação e respetivas ponderações:

Avaliação de desempenho ............................................................................................................. 1 0 %

- Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho docente dos últimos três anos, ao
abrigo do Estatuto da Carreira Docente.

Experiência profissional ................................................................................................................. 50 %

- Qual a experiência profissional contabilizada em dias, no projeto de âmbito nacional reconhecido pela
DGE, Projeto TEIP?

- Caracterize o seu nível de envolvimento na concretização da atividade, no âmbito do Plano Anual de
Atividades, que considere mais relevante.

- Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação do grupo de recrutamento ao qual
se candidata?

- Qual a experiência profissional contabilizada em dias, em que desempenhou funções de Coordenador
de equipas disciplinares (estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, e outros,
previstos nos diplomas das diferentes modalidades de ensino)?

Habilitações/formação complementar ....................................................................................... 40 %

- Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata.

- Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua nos últimos dez anos, em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem
matérias curriculares nos vários níveis de ensino.
- Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação
Contínua nos últimos dez anos, em b) Prática Pedagógica e didática na docência, designadamente a
formação no domínio da organização e gestão da sala de aula.

Júri de Seleção:

Presidente de Júri: Marta Maria Pinto Azevedo Ferreira
Vogal /Efetivo: Maria Leonor Amaro da Rocha
Vogal/Efetivo: Maria Luísa Guimarães Monteiro Andrade Amendoeira Santos
Vogal/Suplente: Miguel Alexandre Barros Teixeira da Silva
Vogal/Suplente: Carla Maria dos Santos Comenda

Mesão Frio, 21 de janeiro de 2015

A Diretora do Agrupamento

Aldina de Fátima Monteiro Pereira
/JP Profa Q.A.
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