Direção de Serviços da Região Norte
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMARES
(Cód. 150459)

AVISO
Ano Letivo
2021/2022

Assunto: oferta de contratação de Escola
Para conhecimento dos interessados, informa-se que está aberto o concurso (em https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/)
de Contratação de Escola abaixo identificado:
HORÁRIO Nº19
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Recrutamento: Técnico Especializado
Nº de horas: 35
Caracterização das funções: Técnico ORVC
Modalidade de contrato: Contrato a termo resolutivo certo
Duração do contrato: Termo a 31 de agosto
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Amares
Requisitos de admissão: Licenciatura em psicologia

•

Critérios de seleção:
o

Avaliação de portefólio: 30%

Possuir conhecimentos nas áreas de:
▪
▪
▪
o

Entrevista de avaliação de competências: 35%
▪
▪
▪
▪

o

Metodologias de educação e formação de adultos, incluindo o
balanço de competências e a construção de portefólios: 15%
Metodologias de acompanhamento de jovens ou adultos em
diferentes modalidades de formação: 8%
Orientação escolar ou profissional: 7%
Capacidade de comunicação: 8%
Motivação para o desempenho das funções: 7%
Conhecimentos sobre o desenvolvimento económico local: 10%
Conhecimentos sobre a área de envolvência e funções do técnico de
ORVC:10%

Número de anos de experiência profissional na área (Técnico de ORVC): 35%
▪
▪
▪
▪

Sem experiência: 0%
Até 2 anos:25 %
De 2 a 5 anos:30 %
Mais de 5 e menos de 10 anos: 35%

O portefólio tem que ser remetido para concursos@aeamares.com durante o período de candidatura e
incluir elementos respeitantes aos itens a avaliar. Em assunto (e-mail) tem que constar o primeiro e último nome do
candidato e o n.º do horário a que se candidata ( Assunto: nome nome - candidatura ao horário n.º19). O envio do
portefólio fora do prazo de candidatura determina a exclusão do procedimento concursal.
Agrupamento de Escolas de Amares, 08 de setembro de 2021

A Diretora

(Flora Monteiro)
o

Rua da Escola Secundária, nº 73 – 4720-143 BESTEIROS AMR
Email: info@esamares.com

Tel.: 253909330 Fax.: 253993102

