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&t’npamdnto de Escolas de Águas Santas, Maia

Maia

PORTO

Técnico Especializado
Técnico Especializado para outras funções Técnico Especializado para formação

Disciplina/Projeto

Motivo:

Tipo Duração:
Número de Horas
O horário irá para:

Operações Técnicas em Empresas Turísticas / Técnico de
lurismo
Aumento de Turmas (alínea li) do art. 93° do RCTFI’
A n na 1

22 horas semanais
Contratação de Escola

Critérios Obrigatórios
- Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%

Desenvolvimento de projetos de articulação entre a

159’
formação curricular e o mercado de trabalho do sector

° turístico, nomeadamente n ãmbito da participação em
eventos nacionais e internacionais.

Desenvolvimento de projetos de inserção de formandos

109’
no mercado de trabalho por via do seu acompanhamento
em F.C.T. ou visitas/atividades técnicas de importãncia

- Ponderação da Entrevista- 35%

fundamental na formação profissional dos alunos.

5% Apoio a formandos na preparação da PAP

10% Conhecimento do mercado de trabalho
15% Experiência profissional no sector turístico.

109’
Formações complementares ao nível profissional e/ou
pedagógico adequadas ás funções a desempenhar.

- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%

Informação utéis aos candidatos:
O curriculum vitae conforme modelo europeu, obrigatário para todos os candidatos (em formato pdfl, não pode
exceder 4 (quatro) pãginas, devendo conter apenas os elementos relevantes para a função a desempenhar, e deverá ser
enviado para conursos6i aescas.net até à hora do fim do prazo de candidatura na aplicação de concursos da DCAE. E
de caracter obrigatário o preenchimento do questionário no site do Agrupamento.

Águas Santas, 23 de agosto de 2016
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Código:

Agrupamento/Escola:

Concelho

Zona Pedagógica:

Tipo de Necessidade:

O Diretor iro Ferreira
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