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AVISO

CONTRATAÇÃO A TERMO RESOLUTIVO CERTO, A TEMPO PARCIAL, DE TÉCNICOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

(AEC's) NAS ESCOLAS DO 1.° CICLO DO ENSINO BÁSICO

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência da deliberação do Conselho de

Administração da Rumo 2020, 20 de agosto de 2012, se encontra aberto, pelo prazo de 4 dias

úteis (com inicio a 27 de Agosto até à data limite de 30 de agosto) o período de candidaturas

para a contratação por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho a termo

resolutivo certo, a tempo parcial, de técnicos habilitados para a realização das atividades de

enriquecimento curricular, para o ano letivo 2012/2013, no âmbito do Programa das Actividades

de Enriquecimento Curricular, aprovado pelo Despacho n.? 14460/2008, do Ministério da

Educação publicado na 2.a Série do Diário da República n.? 100, de 26 de Maio.

1. Os contratos de trabalho regem-se pelo disposto no código do trabalho, Lei n.? 7/2009,

de 12 de fevereiro e ulteriores alterações, com as especificidades previstas no Decreto-

Lei n.? 212/2009, de 3 de Setembro.

2. O contrato de trabalho será celebrado no âmbito do recrutamento excecional de

pessoal resultante do exercício de atividades advenientes da transferência de

competências para administração local no domínio da educação.

3. Caracterização dos postos de trabalho - as funções a desempenhar nas diferentes

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC's) encontram-se reguladas pelo

Despacho n.? 14460/2008, com as alterações introduzidas pelo Despacho n."

8683/2011, de 28 junho de 2011, do Ministério da Educação publicado na 2.a Série do

Diário da República n.? 100, de 26 de Maio, que define o regime de funcionamento das

Actividades de Enriquecimento Curricular, privilegiando os seguintes aspetos, tendo em

conta o Plano Anual dos Agrupamentos; articulação com os representantes da

entidade promotora e parceiros, os departamentos de cada área curricular e

professores titulares de turma; execução das Actividades de Enriquecimento Curricular,

tendo em vista garantir a sua qualidade, bem com a articulação com as atividades

curriculares; participação em reuniões sempre que convocados
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4. Números de postos de trabalho:

4.1.10 Técnicos de atividades lúdico-expressivas (seção IV, art.? 18-A do Despacho

14460/2008);

4.2.10 Técnicos de atividades físico-desportiva (seção 11, art.? 120 do Despacho

14460/2008);

4.3.10 Técnicos de inglês (seção I, art.? 90 do Despacho 14460/2008).

5. Duração dos contratos - (Ano letivo) setembro 2012 a junho de 2013;

6. Local de trabalho - Agrupamento D. Sancho I e Agrupamento Marcelino Mesquita;

7. Posição remuneratória - será proporcional ao n.? de horas a exercer, tendo como base

o índice 126 do Ministério da Educação € 1145,79 ilíquido mensal (4.1 - 129h

semanais; 4.2 -155h semanais; 4.3 -124h semanais);

8. Requisitos gerais de admissão:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não for dispensada pela Constituição,

convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício

daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e) Cumprimentos das leis de vacinação obrigatória.

Critérios de avaliação/ procedimentos de seleção (Entrevista profissional de seleção) com uma

ponderação de 100% - A entrevista profissional de seleção, visa avaliar, de forma objetiva e

sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a

interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados

com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. Assim sendo foi

deliberado, por unanimidade, definir os seguintes parâmetros a serem avaliados neste método

de seleção:

Capacidade de expressão e comunicação;

Capacidade de relacionamento interpessoal;

Motivação para o desempenho da função;

Experiência profissional na área;

A entrevista profissional de seleção é pontuada numa escala em que os candidatos podem ser

agrupados nos seguintes níveis, de acordo com o total de pontuação do quadro infra, sendo o

resultado final obtido através da média aritmética simples da classificação dos parâmetros

acima referidos:

Insuficiente Oa 5 Valores;

Reduzido 6 a 9 Valores;



Suficiente 10 a 13 Valores;

Bom 14 a 16 Valores;

Elevado 17 a 20 Valores.

9. Formalização das candidaturas - As candidaturas devem ser formalizadas, em suporte

de papel, mediante o correto preenchimento de formulário tipo (de utilização

obrigatória) disponível na empresa Municipal Rumo 2020 e na página eletrónica da do

Municipio com o seguinte endereço endereço www.cm-cartaxo.pt e entregues no prazo

de 4 dias a contar da data da publicação deste aviso, podem ser entregues

pessoalmente, na empresa municipal, no período de expediente (das 9hOOàs 12h30 e

das 14hOO às 17h30), ou remetidas pelo correio em carta registada com aviso de

receção dirigidas à Rumo 2020, Rua 16 de Novembro - Edifício do Mercado Loja 8 -

2070-054 Cartaxo, até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas.

Não é admitido o envio de candidaturas por correio eletrónico.

10. O formulário de candidatura, um por cada referência de acordo com o(s) posto(s)

de trabalho a que se pretende candidatar, deve ser acompanhado, sob pena de

exclusão, dos seguintes documentos:

- Fotocópia do Bilhete de Identidade, do cartão de contribuinte ou do cartão de cidadão;

- Fotocópia do certificado das habilitações literárias;

- Currículo vitae detalhado e atualizado, do qual devem constar, designadamente, as

habilitações literárias e as funções que exerce, bem como as que exerceu, com a

indicação dos respetivos períodos de permanência, as atividades relevantes e a

participação em grupos de trabalho, assim como a formação profissional detida

(cursos, estágios, especializações e seminários, indicando a respetiva duração, as

datas de realização e as entidades promotoras);

- Fotocópias dos certificados das ações de formação profissional relacionados com a

área a que se candidata desde que tenham indicação das respetivas horas de

formação;

- Comprovativos de experiência profissional, na área a que se candidata, no ensino

geral e nas atividades extra curriculares, com indicação do n.? de horas de lecionação,

respetivamente. Só será contabilizada a experiência na área que se candidata.

11. A lista unitária de ordenação final, depois de homologada, é notificada aos candidatos,

afixada no placard da empresa municipal Rumo 2020, nos agrupamentos de escolas e

disponibilizada na página eletrónica do Município.

12. Júri - é composto pelos seguintes elementos:



Presidente: Dr. Mário Jorge Henriques Silvestre - Presidente do Conselho de

Administração da Rumo 2020;

1° Vogal:

Mesquita

Prof. Jorge Manuel da Luz Tavares; Diretor do Agrupamento Marcelino

2° Vogal: Prof. Carlos Manuel Lopes Raimundo; Diretor do Agrupamento D. Sancho I

1° Vogal Suplente: Dra. Ana Paula Gonçalves Apolinário Martins- Técnica Superior na

Rumo 2020;

2° Vogal Suplente: Enga Teima Rute Ribeiro de Sousa - Vogal do Conselho de

Administração da Rumo 2020.

Cartaxo, 21 agosto de 2012
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