
AGRUPAMENTO
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4 DE Escola Sede — Escola
EDUCAÇÃO ÁGUAS SANTAS - 152 961 ES! 2,3 de Aguas

Santas — 403 398

CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
Horário ri.0 101

Código: 152961

Agrupamento/Escola: rupanienIo de Escotas de Águas Santas. Maia

Concelho: Maia

Zona Pedagógica: PORTO
Tipo de Necessidade : Grupo dc Reunilainento

Grupo de Recrutamento: 520 - Biologia e Geologia

Disciplina/Projeto : Cién ias da Natureza

Motivo: SiihstiInião

Tipo Duração: Iciuporário

Número de Horas: II horas semanais

- Tempo de serviço antes da profissionalização

- Tempo de serviço após a profissionalização

- Classificação profissional

- Data de obtenção de classificação profissional

- Data de nascimento

Peso
(100%)

Subcntenos

9oLv Qual a melhor menção qualitativa dos últimos 4 anos (2011/2012,2012/2013,2013/2014 e 2014/2015),
—

‘° obtida na avaliação de desempenho?

990/ Qual a experiëncia profissional, contabilizada em dias, lecionação dos programas /Niveis de ensino relativos ao
/0 grupo de recrutamento a que se candidata?

1°’
Dinamizou e participou em Projetos e Atividades, no ãmbito dos Projetos Educativos dos AE/ENA, nos últimos 5

anosletivos (20l0/2011,2011/2012,2012/2013,2013/2014e2014/2015)?

10°’
Qual o número de horas de formação que, comprovadamente, possui em ações acreditadas pelo CCPFC, realizadas

nosúltimosGanosletivos (2009/2010,2010/2011,2011/2012,2012/2013,2013/2014e 2014/2015)?

15% Desempenho de cargos nos últimos 4 anos (2011/2012,2012/2013,2013/2014 e 2014/2015)

15% Possui Qualificação Profissional para o grupo de recrutamento que se candidata?

Eatores de Desempa
jO Candidatos com maior pontuação no critério experiëncia profissional

2° Candidatos com classificação profissional mais elevada

3° Candidatos com maior pontuação no critério de avaliação de desempenho

4° Candidatos com maior tempo de serviço prestado após a profissionalização

5° Candidatos com maior pontuação no critério Habilitações / Formação complementar

6° Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da Profissionalização

7° Candidatos com maior idade

Infonuação utéis aos candidatos:

O curriculum vitae conforme modelo europeu, obrigatório para todos os candidatos (em formato pdfl, não pode exceder 4
(quatro) páginas, devendo conter apenas os elementos relevantes para a função a desewhar, e deverá ser enviado para

concursos@aescas.net até à hora do fim do prazo de candidatura na aplicação doncursos da DGAE. E de caracter
obrigatório o preenchimento do questionário no site do Agrupamento Oitt :// rtal.ae as.net/
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