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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

ANÚNCIO DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO  

1. Torna-se público a abertura de oferta de emprego público, na Escola B. 2,3 

de Miguel Torga – S. Brás, Amadora, em regime de contrato de trabalho a 

termo resolutivo, para o ano letivo 2016-2017 de: 

a. Dois Formadores de cabeleireiro unissexo para CEF – cabeleireiro 

tipo 2, com carteira profissional, horário de 7 horas cada e duração 

anual. 

2. A oferta é lançada na plataforma eletrónica da direção geral da 
administração educativa estando aberta durante 3 dias úteis.  

3. Método de seleção: 

a. Portefólio (30%):  

i. Qualidade das atividades realizadas no âmbito da atividade 
profissional – 15% (escala 0 a 5). 

ii. Qualidade das atividades apresentadas no âmbito da 
formação em cursos de educação e formação ou cursos 
profissionais na área requerida – 15% (escala 0 a 5). 

b. Experiência profissional (35%): nº de anos de experiência 
profissional na área a que se candidata devidamente comprovados 
por documento escrito e autenticado (0 a 5);  

c. Entrevista (35%) (0 a 5 )  

i. Competências técnicas na área profissional – 15% 

ii. Competências no relacionamento interpessoal – 10% 

iii. Competências de comunicação – 10% 

4. Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com os critérios da alínea 
a) e b) do número anterior, pelo que devem ser enviados comprovativos 
digitalizados para o endereço ceeb23mt@mail.telepac.pt  

5. Serão entrevistados os candidatos que tenham enviado os documentos 
referidos em 4. 

6. Pontuação final: CF=(a*0,30)+(b*0,35)+ (c*0,35). 

7. São excluídos do concurso os candidatos que: 

a. Não apresentem portefólio; 

b. Não comprovem o número de anos de experiência profissional; 

c. Não compareçam na entrevista no prazo indicado; 

d. Prestem informações incorretas ou falsas;  
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Listas de graduação são afixadas na página http://agmigueltorga.edu.pt/  

 

Amadora 24 de agosto de 2016 

 

O diretor 

João Pereira 
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