Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta
Código da Oferta: OE201912/0874
Tipo Oferta: Procedimento Concursal de Regularização
Estado: Activa
Nível Orgânico: Ministério da Educação
Orgão / Serviço:

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel (Escola Básica e Secundária Vale do
Tamel - Sede)

Vínculo: CTFP por tempo indeterminado
Regime: Carreiras Gerais
Carreira: Técnico Superior
Categoria: Técnico Superior
Grau de Complexidade: 3
Remuneração: 1201,48€ - 2.º nível remuneratório da tabela remuneratória única
Suplemento Mensal: 0.00 EUR
O posto de trabalho a ocupar caracteriza-se pelo exercício de funções
correspondentes à categoria de técnico superior, tal como descrito no Anexo
referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, e de acordo com as atividades
inerentes às de técnico superior (generalista), de acordo designadamente com o
seguinte perfil de competências:
- Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, que
fundamentam e preparam a decisão.
- Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com
Caracterização do Posto de Trabalho:
diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos
órgãos e serviços.
- Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com
enquadramento superior qualificado.
- Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade,
tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações
superiores.
Requisitos de Admissão
Relação Júridica: Sem Relação Jurídica de Emprego Público - Reconhecimento de Vínculo Precário
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
Requisitos para a Constituição de c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o
Relação Jurídica: exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Autorização dos membros do Governo DISPENSADA, nos termos do n.º1 do artigo 9.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de
Artigo 30.º da LTFP: dezembro
Habilitação Literária: Licenciatura
Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Psicologia e inscrição na Ordem dos Psicólogos
Grupo Área Temática

Sub-área Temática

Área Temática

Direito, Ciências Sociais e Serviços

Ciências Sociais

Psicologia

Locais de Trabalho
1

Local Trabalho

Nº Postos

Morada

Localidade

Agrupamento de
Escolas Vale do
Tamel (Escola
Básica e
Secundária Vale
do Tamel - Sede)

1

Lugar do Rego

Código Postal

Distrito

Concelho

4750531 LIJÓ

Braga

Barcelos

Total Postos de Trabalho: 1

Nº de Vagas/ Alterações

Formação Profissional

Outros Requisitos: - Exerça ou tenha exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da
carreira/categoria de técnico superior, sem o vínculo jurídico adequado,
reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
- Ser detentor dos requisitos cumulativos, enunciados no artigo 17.º da LTFP:
- Ter Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição,
convenção internacional ou lei especial;
- Ter 18 anos de idade completos;
- Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdição para o
exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
- Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
- Ter cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

Formalização das Candidaturas

Envio de Candidaturas para: Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, Rua 25 de abril, 350, 4750-531, Lijó,
Barcelos
Contacto: 253808170
Data Publicitação: 2019-12-30
Data Limite: 2020-01-14
Texto Publicado
Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

2

Texto Publicado em Jornal Oficial: As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriamente, mediante
preenchimento de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema
Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação – SIGRHE > Situação
Profissional > PND – Procedimentos concursais > Formulário de Candidatura no
portal da Direção Geral da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt) e
formalizadas através da entrega, nas instalações do Agrupamento do
Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, para a morada identificada no n.º 3
do Aviso de abertura do procedimento, em carta registada com Aviso de
receção, dirigidas ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, até
às 24h00 horas do último dia do prazo para apresentação das candidaturas, dos
seguintes documentos: a) Fotocópia do Certificado de Habilitações; b) Fotocópia
dos Certificados ou comprovativos de ações de formação realizadas com
relevância para o posto de trabalho objeto de candidatura; c) Curriculum Vitae;
d) Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º
113/2009, de 17 de setembro; e) Declaração emitida pelo serviço onde o
candidato se encontra a exercer ou tenha exercido funções, devidamente
atualizada e autenticada, onde conste, de forma inequívoca, a categoria com
descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e competências
inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser
complementada com informação referente às menções qualitativas e
quantitativas obtidas na avaliação do desempenho dos últimos três anos, se
aplicável. f) Comprovativo da inscrição na Ordem dos Psicólogos.
Observações

Alteração de Júri

Resultados

Questionário de Termino da Oferta
Admitidos
Masculinos:

Femininos:

Masculinos:

Femininos:

Total:
Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Total:
Total Portadores Deficiência:
Total Com Auxílio da BEP:
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