Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande
Escola Básica Miguel Leitão de Andrada
Tel: 236 486 267
Mail: geral@agpedrogao.pt

AVISO
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – H9
Horário a concurso: 18 horas – Licenciado em terapia da fala

Conforme o estipulado no artigo 39.º, do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, o
Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, divulga que se encontra em concurso
o seguinte horário com os respetivos critérios de seleção:
a) Contrato de trabalho a termo resolutivo certo (horário completo).
b) O contrato finaliza em 31 de agosto de 2021.
c) Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande, com sede na
EB2/3 Miguel Leitão de Andrada – Pedrógão Grande.
d) Funções: Acompanhamento de alunos com dificuldades na leitura e escrita.
e) Requisitos de admissão:
I.

Licenciatura em terapia da fala.

f) Formalização das candidaturas: o processo de candidatura é aberto através da
aplicação informática disponibilizada para o efeito na página oficial da Direção
Geral da Administração Escolar – www.dgae.mec.pt. As notificações, informações
do júri e envio de documentos dos candidatos são efetuados através do email:
geral@agpedrogao.pt
g) Apresentação dos documentos: os documentos comprovativos dos aspetos
devem ser digitalizados e enviados para geral@agpedrogao.pt até às 18h00 do
dia útil seguinte ao fim do prazo de candidatura.
h) Critérios de seleção (ver página seguinte):

Critérios, subcritérios de seleção e pontuação

Licenciatura em terapia da fala.
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Entre 18 e 20 valores

10

Entre 15 e 17,9 valores

8

Entre 10 e 14,9
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Mais de 100 horas

10

Entre 75 e 99 horas

8

Entre 50 e 74 horas

6

Entre 25 e 49 horas

4

A

10

Muito Boa
Avaliação da
Experiência profissional Boa
(10 %)
Suficiente

10

Muito Boa

10

Boa

8

Suficiente

6

Muito Bom

10

Bom

8

Suficiente

6

Capacidade de
Comunicação
(15 %)

Relacionamento
Interpessoal
(10 %)

8
6

Mais de 2 anos de serviço na área educacional

10

Entre 1 e 2 anos de serviço na área educacional

6

C

Experiência
Profissi
onal
(35%)

Doutoramento ou mestrado em
terapia da fala.

B

(30%)

Classificação
Académica
(10%)

Formação Profissional
realizada na área da
educação
(10%)

(35%)

Entrevista

Avaliação de portfólio

Habilitação
Académica
(10%)

Classificação Final (A+B+C)

Pedrógão Grande, 21 de setembro de 2020
A Diretora

___________________________________________
(Natércia Paula Simões Rodrigues)

