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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas dez horas, reuniu no Gabinete da
Direção ojiIri de seleção para dar cumprimento ao procedimento concursal comum de recrutamento para
ocu’ação de onze postos de trabalho em regime de contrato a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial (9
postos de trabalho de 4 horas diárias e 2 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 31 de julho de 2017.

O júri de seleção é presidido pela subdiretora Ana Maria Paiva Barreira Viana Cortez e pelos
vogais efetivos Bruno José Urbano Reimão, adjunto do Diretor e Ana Maria Ferreira Ramos de Sousa,
Coc,rdenadora dos Assistentes Operacionais e pelo vogal suplente Sérgio Renato Pinto Melo, Assessor da
Direção. A Presidente será substituída nas suas faltas e impedimentos pelos vogais efetivos.

Considerando a urgência do Recrutamento, será utilizado apenas um método de seleção obrigatório
— Avaliação Curricular (AC) de acordo com a seguinte fórmula:

AC=HAB+3(EP)+1(FP)
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—- AC = Avaliação Curricular;
-- HAB = Habilitações Académicas ou Profissional;
—- EP = Experiência Profissional;
—- FP = Formação Profissional

Habilitação Académica (HAB), graduada de acordo com a seguinte pontuação:
a) Até ao 9° ano de escolaridade — 12 valores;
b) 110 ano de escolaridade — 16 valores;
c) 12° Ano de Escolaridade ou mais —20 valores

Experiência profissional (EP): tempo de serviço no exercício das funções, de acordo com a seguinte
pontuação:

a) Até 2 anos de experiência noutras funções — 10 valores;
b) Mais de 2 anos de experiência noutras funções — 12 valores;
c) Até 1 ano de experiência em funções inerentes à carreira — 14 valores;
d) Mais ou igual a 1 ano e menos de 2 anos de experiência em funções inerentes à carreira — 16

valores;
e) Mais ou igual a 2 anos de experiência em funções inerentes à carreira —20 valores.
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Formação Profissional (F.P.):
Diretamente relacionada com as áreas funcionais a recrutar, dc acordo com a seguinte valoração:
Sem formação na área = O valores;
Até 15 horas de formação = 10 valores;
15 horas ou mais e menos de de 30 horas = 14 valores;
30 horas ou mais e menos de 60 horas = 16 valores;
60 horas ou mais de formação na área = 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.

Exclusão e Notificação de Candidatos:
Os candidatos excluídos serão notificados por email ou notificação pessoal.

Critérios de desempate:
Em caso de igualdade dc valoração. os critérios dc desempate a adoptar são os constantes do n° 1

do artigo 35° da Portaria n° 83-A12009 de 22 de janeiro. Os candidatos que se encontrem ainda assim em
situação de igualdade não configurada pela lei como preferencial, é efetuada de forma decrescente, tendo
por referência o/a candidato (a) de maior idade.

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor, é afixada na
Escola Sede do Agrupamento em local visível e público e disponibilizada na página eletrónica do
Agrupamento.

Aos nove candidatos melhor posicionados (que obtiveram a maior classificação), serão atribuidos
os postos de trabalho com 4 horas diárias; aos candidatos posicionados imediatamente a seguir, serão
atribuidos com 3 h horas diárias.

Prazo dc Reclamação: 48 horas após a afixação da lista de graduação final .

Agrupamento de Escolas de Ermesindc, 30 dc agosto de 2017

A Presidente do Júri (t

Primeira Vogal Efetiva -

Segunda Vogal Efetiva
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