
 

 

AAAGGGRRRUUUPPPAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   EEESSSCCCOOOLLLAAASSS   MMMIIIGGGUUUEEELLL   TTTOOORRRGGGAAA   

 

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 2020-2021 de  

a. um/a técnico/a especializado/a, com licenciatura em música, 15 horas, 
duração anual. 

2. A oferta é lançada na plataforma eletrónica da direção geral da administração 
educativa https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login, estando aberta durante 3 

dias úteis.  

3. Método de seleção: 

A. Portefólio digital–30% a enviar para ocorrencias@agmigueltorga.edu.pt 

antes da entrevista. A não apresentação de portefólio é pontuada com 0 

pontos neste parâmetro. 

1. Qualidade das atividades apresentadas no âmbito da formação 15% 

2. Qualidade das atividades apresentadas no âmbito da atividade artística– 

10% 

3. Qualidade das formações realizadas no âmbito da expressão musical para 

a primeira infância e 1º ciclo -  5% 

4. Fórmula de cálculo A: Cada parâmetro é classificados de 0 a 10 pontos   

 

B. Experiência profissional (35%):  

1. Nº de anos de experiência profissional na área a que se candidata (como 

formador e/ou técnico) medidos em número de dias de serviço comprovados 

por documento escrito e autenticado: contrato, registo biográfico ou declaração 

autenticada pelo responsável do serviço / instituição / empresa a enviar por 

forma digital para ocorrencias@agmigueltorga.edu.pt. Não é considerado o 

tempo de serviço não comprovado por esta via.  

Fórmula de cálculo B = (nº de dias/365) num máximo de 10. 
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C. Entrevista presencial (35%): subcritérios pontuados de 0 a 10 

 
1. Motivação 5% 

2. Competências formativas / artísticas e de sociabilização através da 

expressão musical na área profissional (20%) 

3. Competências no relacionamento interpessoal (5%) 

4. Competências de comunicação 5% 

Fórmula de cálculo = Cada parâmetro é classificado de 0 a 10 pontos   

 

D. Pontuação final: CF=(AX0,30)+(BX0,35)+ (CX0,35). 

 

Condições de Exclusão 

a. Prestação de informações incorretas ou falsas;  

b. A não comparência na entrevista presencial. 

 

4. Listas de graduação são afixadas na página http://agmigueltorga.edu.pt/  

 

Amadora 18 de setembro de 2020 

O diretor 

João Pereira 
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