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TRATAÇÃO
O DE ESCO
OLA – 2017
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CRITÉR
RIOS DE SE
ELEÇÃO
Técnico
os especia
alizados

1. De a
acordo com
m o estipulad
do no ponto
o 6 do artigo
o 39.º do Decreto-Lei nn.º 132/2012, de 27
de jjunho (diplo
oma que re
egula os co
oncursos para
p
seleção e recrutaamento do pessoal
doce
ente da ed
ducação prré-escolar e dos ensinos básico
o e secunddário), são critérios
obje
etivos de se
eleção a seg
guir obrigato
oriamente, para os téc
cnicos especcializados:
a
a) A avalia
ação do porrtfólio (P) co
om uma pon
nderação de
e 30 %;
b) Entrevissta de avaliação de co mpetências
s (EAC) com
m uma pondderação de 35%;
cc) Número
o de anos de
d experiên
ncia profissional na áre
ea (EP), com
m uma pon
nderação
de 35 %.
%
2. A ap
plicação da
a P e da EA
AC será fe ita por tran
nches suces
ssivas de ddez candida
atos, por
orde
em decresccente da gra
aduação co rresponden
nte à alínea c) do pontoo 1 até à sa
atisfação
das necessidad
des.
o portfólio (P)
( visa co
onfirmar a experiência
e
e, ou, os conhecime
entos do
3. A avvaliação do
cand
didato em áreas técn
nicas espe
ecíficas, de
esignadamente de nattureza artís
stica ou
técn
nica, através da análise de uma ccoleção org
ganizada e trabalhos qque demons
strem as
com
mpetências técnicas detidas
d
dire
etamente re
elacionadas
s com as funções a que se
cand
didata.
4. Na avaliação do portfó
ólio (P), sserão cons
siderados os cinco elementos abaixo
disccriminados, sendo atrib
buídas as se
eguintes subponderaçõ
ões:
a
a) Apresen
ntação/aspe
eto gráfico ((AP) – 5%
b) Organizzação/estruturação (OR
RG) – 5%
cc) Criativid
dade/origina
alidade (CR
R) – 5%
d
d) Desenvvolvimento/p
participação
o projetos (P
PR) – 5%
e
e) Reflexõ
ões efetuada
as/(auto)an álise desen
nvolvida (RE
EF) – 10%
5. Para
a cada um dos eleme
entos menccionados no
o ponto 4, serão apliccados os se
eguintes
níve
eis classifica
ativos:
E
Elevado – 5
B
Bom – 4
S
Suficiente – 3
R
Reduzido – 2
IInsuficiente
e–1
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______________________________
_______________
_______________
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de ser apres
sentado em suporte pa
apel ou digittal.
6. O Portfólio pod
e avaliação
o de compe
etências (EAC) visa obter,
o
atravéés de uma relação
7. A entrevista de
nformações sobre com
mportamento
os profissionais diretam
mente relac
cionados
interrpessoal, in
com
m as compettências essenciais parra o exercício da função.
8. Na EAC procu
urar-se-á analisar,
a
de
e forma es
struturada, os quatro elementos
s abaixo
buídas as se
eguintes subponderaçõ
ões:
disccriminados, sendo atrib
a
a) Relacionamento interpessoal (RI) – 5%
b
b) Experiência profiss
sional (EP) – 10%
cc) Qualificações profissionais/forrmação profissional (Q
QP) – 10%
d
d) Motivaçções profissionais (MP)) – 10%
9. Para
a cada um dos eleme
entos menccionados no
o ponto 8, serão apliccados os se
eguintes
níve
eis classifica
ativos:
E
Elevado – 5
B
Bom – 4
S
Suficiente – 3
R
Reduzido – 2
IInsuficiente
e–1
10. Os candidatos serão con
nvocados te
elefonicame
ente para a realizaçãoo da EAC com um
h
de an
ntecedência
a.
mínimo de 24 horas
C será con
nstituído po
or um elem
mento da Direção do A
Agrupamen
nto, pelo
11. O JJúri da EAC
etor do Currso Profissional a qu e se reporrta a oferta
a e por um
m Coordenador de
Dire
Dep
partamento.
12. A EA
AC não pod
derá ter uma duração ssuperior a 20
2 minutos.
13. Será
á seleciona
ado o cand
didato que obtiver a pontuação
o mais elevvada resulttante da
fórm
mula:
0,3 x P + 0
0,35 x EAC + 0,35 x EP
P

ão, 29 de ag
gosto de 2017
Portimã

O Direto
or
Luís Ma
anuel da Siilva Correia
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