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DIREçÂO GERAL D05 ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - DSRAL
Agrupamento de Escolas de Ferreiras - Cód. 145026
Sede: Escola Básica lntegrada de Ferreiras - Cód.3¿14898
tB de Paderne, tB de ferre¡ras, Jl de Fere¡rås,

ll

de Vâle d€ Serves,

tB prof.i Diamåñtinð Nqrão, tB

IZä*

de &ejos, tB de Foñta¡nhas, tB de Olhos d€

Concurso de Técnico Especiolízddo de Servíço de Bor

l€ua, tB

-

de Vale Caro, Jl de Vate

Gro

22 horas

Contratoção de Escolo 2018/2019
(Decreto-Lei net32/20L2, de27 de junho, na sua redacção atual)

O Agrupamento de Escolas de Ferreiras informa que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de

um Técnico Especializado para os Cursos de Educação e Formação de Empregado/a de Restaurante/Bar,22 horos, nos
seguintes termos:

t.

do

Realização

concurso: Aplicação informática disponibilizada para

o efeito pela

Direção-Geral da

Administração escolar www.dgrhe.min-edu.pt;

2. Entrega de

documentos (os interessados devem enviar Currículo, modelo europeu, por e-mail para

concursos@albufeiraoriental.pt, pessoalmente, ou por correio registado, até às 23h59min do último dia de
candidatura);

3.

Divulgação da oferta de contratação: Página do agrupamento www.albufeiraoriental.pt

e escola sede do

agrupamento (serviços administrativos);
4. Requisito prévio: Habilitação própria à função mais CAP ou equivalente;
5. Modalidade de contrato de trabalho: Termo certo;

6.

Duração do contrato: Ano escolar 20!8/2019 (22 horas semanais);

7

Área de abrangência: Agrupamento de Escolas de Ferreiras;

8.

Funções a desempenhar: Disciplinas de Serviço de Bar;

9.

Publicação

do concurso: Nos termos do artigo 39e do Decreto-Lei ne!32/2Ot2, de 27 de junho, na sua

redacção atual;
10. Critérios objetivos de seleção dos candidatos:

¡
o
¡
OBS: O

Avaliação do portfólio

-

30 %

Entrevista de avaliação de competências

-

35 %

Número de anos de experiência profissional na área -35 %

não envio de currículo para onálíse será fator de exclusão do concurso.

Agrupamento de Escolas de Ferreiras, 12 de setembro de 2018
A Diretora

(Maria lsabel

s)

Rua dø lgtejd,8200-559 Ferreiras Contr¡bu¡nte:60007384OTebfone: 289249960 Fax: 289249989 E-mailr geral@albufeiraoriental,pt

