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Procedimento concursal de regularizageo extraordinrria de vinculos pre.6rio!
destinado a T6cnicos Superiores

'1 Posto de Trabalho -Tdcnico Superior de Terapia da fala

Aos dezoito dias do junho de janeiro de dois mil e vinte, na escola sede do Agrupamento de

Escolas de Alandroal, reuni! o JUri do procedimento em epigrafe, constituido pela subdiretora,

Dra. Gertrudes Josd Relvas Sardinha, na qualidade de Presidente, pela Dra. Maria L[cia dos

Santos Ferreira Serra e pela Dra. trcia da Assun9eo Cerqueira Vasconcelos, respetivamente

primeiro e segundo vogais. --- --_-......-------
A presente reunieo teve como ordem de trabalhos:------..--

1. Estabelecer os paremetros de avaliagSo, a respetiva ponderagSo do m6todo de

seleceo a ltilizar a grelha classificativa e o sistema de valorizag;o a utilizar'

Pela referida Presidente foi, entao, declarado estarem abertos os trabalhos, eram 14:00 horas -

A reuni5o foi secretariada pela Segunda Vogal Efetiva, Dra Licia da Assunteo cerqueira

Vasconcelos, unanimemente nomeada pelo jiri.'_ ..-------.-----'

O Jiri deliberou por unanimidade, estabelecer os paremetros de avalia9So e a respetiva

pondera9eo do m€todo de sele9eo, sendo o m6todo o de AvaliaCeo Curic{rlar.------_---__.-__

1. O mitodo de avaliaeSo a utilizar 6 o da avaliag5o curricular, designando se por AC ---
2. Os Parametros a utilizar sereo, Habilitac6es Acad6micas-HA, FormaqSo Profissional-FP e

ExperiCncia Profissional-EP. --.--'''''.--.....-
3. A f6rmula para o c6lculo final da avaliagSo curricular ser6 a seguinte:

AC = IHA + FP + EP)/3 -
HA = Habilitag6e5 Acad6micas

A habilitagSo acad6mica ou nivelde qualifica9eo certificado pelas entidades competentes

Habilitac6es A.ad6micas valoracSo

Nivel habilitacional exitido

Um Grau ou ciclo acad6mico acima do Nivel exiSido em iirea

de formaeSo relacronada com as fung6es

17

Dois Graus ou Ciclo acad6mico acima do Nivel exigido em erea

de formacSo relacionada com as tunc6es
20
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FP=FormaCeo Profissional

Onde se considera as 6reas de formag60 de aperfeigoamento profissional relacionadas com
as exig€ncias e compet6ncias necess6rias ao exercicio da funcio. devjdamenre
comprovadas, sendo que:

EP - ExperiCncia Profissional

€xperi6ncia Profissional com inciddncia sobre a execuceo de taretas/atividades inerentes :l
atividade a desenvolver, sendo oue:

A avaliaCSo deste mdtodo 6 expressa na escala de O a 20 valores e resultarii da media
aratmetica simples da classificagSo obtida dos parametros avaliados.-..

Os trabalhadores nao abrangidos por este procedimento concursal, sereo excluidos, uma
vez que se trata de um procedimento concursal para regularizagao de um vinculo precano.
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A96es de Formageo ValoretSo
Sem ag6es de formag6o 10 Valores

Ate cem horas de formagSo em Srea de formageo
relacionada com as funC6es

12 Valores

De cem a duzentas e cinquenta horas de formagAo em
irea de formaCeo relacionada com as fung6es

14 Valores

De duaentas e canquenta a quinhentas horas de formageo
em irea de formaf5o relacionada com as funcdes

15 Valores

De quinhentas a setecentas horas de formae5o em irea
de formaC6o relacionada com as func6es

17 Valores

De setecentas a mil horas de formagAo em area de
formageo relacionada com as fung6es

18 Valores

Mais de mil horas de formagSo em iirea de formac;o
relacionada com as func6es

20 Valores

anos de Experi6ncia Valoraeao
sem experiCncia profissional relacionada com as func6es
em escola

10 Valores

Experi€ncia Profissional atd 1 Ano em iirea de formag6o
relaclonada com as funq6es em escola

12 Valores

Experiencia Profissional de 1a 2 Anos em iirea de
formaCSo relacionada com as fung6es em escota

14 Valores

Experi€ncia Profissional de 2 a 3 Anos em irea de
formagSo relacionada com as fung6es em escola

16 Valores

Experi6ncia Profissionalcom mais de 3 Anos em iirea de
formagSo relacionada com as fung5es em escola

20 Valores
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A grelha de classificageo a utilizar serd a seSuintei

A abertura deste Drocedimento concursal Serd publicada na BEP e no site do Atrupamento

de Escolas de Alandroal.

Nada mais havendo a tratar, deu-s€ po. teaminada a reuniSo, da qual se lavrou a presente

ata, que depois de lida, vai ser assinada de acordo com a leivigente-_

A Presidente do liri:

AVogalefetiva:

A Vogal efetiva:

Avaliag60 Curricular

AC

Habilita96es
l-iterii rias

HL

Formateo
Profissional
FP

Experiencia
Profissional

€P

Ac = (HL+FP+EP|/3


