Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches – Vila do Conde
Publicitação de Oferta de Trabalho
Tipo de Oferta
Nível Orgânico

Quatro contratos de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial (3h e 30m diárias)
(m/f)
Direção de Serviços da Região Norte
Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches – Vila do Conde, nas instalações das

Serviço
Função

Escolas e Jardins de Infância do Agrupamento.
Serviços de Limpeza
Escolaridade Obrigatória de acordo com a idade, que pode ser substituída por

Requisitos habilitacionais

Experiência Profissional Comprovada

Remuneração

3,67 €/hora

Duração do Contrato

Será celebrado a partir da data de assinatura do contrato até ao dia 22 de junho de 2018

Enquadramento legal
Apresentação e
formalização da
candidatura
Documentos a apresentar
com a candidatura

Prazo

Critérios de
avaliação/seleção dos
candidatos

Portaria nº 83-A/2009 de 22 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria
145-A/2011, de 6 de abril.
Mediante impresso próprio que será fornecido aos candidatos nos serviços de
administração escolar do estabelecimento acima identificado ou retirado do site da
escola (www.aedas.edu.pt)
Cópia do certificado de habilitações literárias; Currículo Vitae e todos os documentos
comprovativos de qualificação e experiência profissional
Dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação do presente anúncio:
i) Findo o prazo de candidatura, a lista provisória ordenada dos candidatos,
resultante da aplicação dos critérios de avaliação curricular, será divulgada na
página da internet da escola, em http://aedas.edu.pt, através de EDITAL.
ii) A par da lista referida, será publicitada a convocatória para a realização de uma
entrevista de avaliação de competências, a aplicar aos primeiros 12 (doze)
candidatos da lista ordenada de candidatura.
iii) A não comparência à entrevista de avaliação de competências, ou a não
apresentação dos documentos comprovativos por parte dos candidatos
convocados implicará a exclusão dos mesmos.
iv) No dia seguinte ao da realização da entrevista de avaliação de competências,
far-se-á nova convocatória, caso não tenha havido lugar à seleção de qualquer
candidato.
v) A entrevista de avaliação de competências será conduzida por um júri,
constituído pela Diretora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches,
Doutora Ana Alice Rodrigues, pela adjunta da direção Doutora Sandra Gavinhos
e pela Coordenadora dos Assistentes Operacionais do Agrupamento.
vi) Após a realização da entrevista de avaliação de competências, será afixada, na
Escola Sede (Escola Secundária D. Afonso Sanches) e publicada na página da
Internet do Agrupamento, em http://aedas.edu.pt, a lista ordenada dos
candidatos, resultante da aplicação dos critérios de avaliação definidos.
 Avaliação Curricular: 60%
 Entrevista de avaliação de competências: 40% distribuídos da seguinte forma:
i) Apresentação e motivação: 10%
ii) Facilidade e clareza do discurso: 10%
iii) Capacidade de resposta a situações que ocorram em meio escolar
(simulação): 20%

Nota – Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2017/2018.
Vila do Conde, em 25 de agosto de 2017
A Diretora
________________________________________
Ana Alice da Silva Araújo Lopes Rodrigues

