Publicitação de oferta de contratação de escola 2020/2021
(Nos termos do nº5 do artº 39º do D.L. 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo D.L. nº 83-A/2014,
de 23 de maio)
Técnico Especializado - Psicólogo(a) / Educador(a) social / Assistente social / Mediador(a), entre outros, com
experiência em metodologias de educação não-formal, privilegiando ter frequentado já a formação da Academia Ubuntu.
Nº do horário
Nº de tempos semanais (50’)
Modalidade do Contrato
Duração do contrato
Local de Trabalho
Caracterização das funções
Requisitos de Admissão
Requisitos de admissão e critérios de seleção

37
35
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo incerto
Até 31 de agosto de 2021
Escola Secundária Gabriel Pereira - Évora
Técnico Especializado
Psicólogo(a) / Educador(a) social / Assistente social / Mediador(a),
1. Avaliação do portefólio – 30%
• Formação contínua na área – 15%
• Dinamização de projetos/atividades em escolas no âmbito da sua área -10%
• Classificação final da habilitação académica5%
2. Entrevista de avaliação de competências –35%
• Experiência
na
dinamização
de
projetos/atividades nas escolas do ensino secundário e
conhecimentos dos diferentes contextos escolares
-20%
• Avaliação da capacidade de relacionamento interpessoal - 10%
• Motivação para função a desempenhar -5%
3.

Data Limite de Candidatura

Nº de anos de experiência profissional na área35%
22 de setembro de 2020

Nota: O Portefólio deve ser entregue pessoalmente nos serviços administrativos da escola até à data de termo do período em que o horário se encontra a concurso ou enviado até à mesma data por correio registado com AR, para o endereço: Escola Secundária Gabriel Pereira
Rua Dr Domingos Rosado, 7005-469 Évora
Os documentos devem ser acompanhado da indicação do número do horário a que se refere a candidatura.
Em alternativa poderá ser enviado para o email direcao@aegp.edu.pt com pedido de aviso de leitura, devendo o candidato confirmar a receção.
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