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Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas nove horas, reuniu no

Gabinete da Direção o júri de seleção para dar cumprimento ao procedimento concursal comum

de recrutamento para ocupação de seis postos de trabalho em regime de contrato a Termo

Resolutivo Certo a Tempo Parcial (3 postos de trabalho de 4 horas diárias e 3 postos de trabalho

de 3 horas diárias) para a execução de serviços de limpeza e vigilância autorizada por Despacho

da Senhora Diretora Geral dos Estabelecimentos Escolares de 2 de dezembro de 2016.

O júri de seleção é presidido pela subdiretora Ana Maria Paiva Ban-eira Viana Cortez e

pelas vogais efetivas Maria da Conceição Almeida da Silva Sousa, adjunta do Diretor, pela

encarregada operacional Ana Maria FelTeira Ramos de Sousa e pelos vogais suplentes Bruno José

Urbano Reimão e Maria Isabel da Conceição Fernandes, adjunto e adjunta do Diretor.

Considerando a urgência do Recrutamento, será utilizado apenas um método de seleção

obrigatório Avaliação Curricular (AC) de acordo com a seguinte fórmula:

AC =30% (HAB) + 70% (EP)

AC = Avaliação Curricular;

HAB Habilitações Académicas ou Profissional;
EP = Experiência Profissional.

Habilitação Académica (I-IAB), graduada de acordo com a seguinte pontuação:

a) Até ao 9° ano de escolaridade — 14 valores;

b) 12° ano de escolaridade — 20 valores;

Experiência profissional (EP): tempo de serviço no exercício das funções inerentes à carreira e

categoria, em tarefas de limpeza e vigilância, de acordo com a seguinte pontuação:

a) Até 3 anos de experiência noutras funções — 10 valores;

b) Mais de 3 anos de experiência noutras funções — 14 valores;

c) Até 1 ano de experiência em funções inerentes à carreira — 14 valores;

d) Mais de 1 ano e menos de 3 anos de experiência em funções inerentes à carreira — 16v

valores;

e) Mais de 3 anos de experiência em funções inerentes à carreira — 20 valores.

A ordenação final dos candidatos admitidos a concurso é efetuada de acordo com a

escala classificativa de O a 20 valores, com valoração às centésimas, em resultado das

classificações quantitativas obtidas.
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Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate a adotar são os constantes no

aviso de abertura em Diário da República deste procedimento concursal.

Desta pontuação resulta uma primeira listagem, ordenada, que será publicada passados que

sejam, pelo menos, 2 (dois) dias úteis desde o final do prazo de candidatura. Esta publicação é

feita por 2 (dois) dias úteis, para reclamação dos interessados, na página do Agrupamento e

afixada na Escola Sede.

No dia útil imediatamente a seguir é publicada, através dos mesmos meios. uma listagem

ordenada final dos dois primeiros posicionados.

Aos três candidatos melhor posicionados (que obtiveram a maior classificação) serão

atribuídos os postos de trabalho com 4 horas diárias; aos candidatos posicionados imediatamente

a seguir serão atribuidos os postos de trabalho com 3 horas diárias.

Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 8 de fevereiro de 2017

A Presidente do Júri

Primeira Vogal Efetiva

Segunda Vogal Efetiva

aLir00
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