
DGEstE – DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO
Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora

Despacho nº.: 30

Data: 2022/08/22

Âmbito: procedimento concursal para recrutamento de técnico
especializado para o exercício de funções docentes
e
nomeação de júri de seleção dos respetivos candidatos;

De acordo com as orientações da tutela, é aberto procedimento concursal para o

recrutamento de um técnico especializado para exercício de funções de formador no

âmbito de grupo/turma equiparado a curso de educação e formação na área da mesa e bar

para o ano letivo de 2022/2023.

De acordo com o definido na legislação de enquadramento (nº. 1 do art.º 38º do Decreto-Lei

nº. 132/2012, de 27 de junho, e artigos nº. 14º e nº. 15º do anexo do Decreto-Lei nº.

15/2018, de 7 de março) o contrato de trabalho é definido a termo resolutivo certo tendo

a duração de um ano letivo, cessando funções a 31 de agosto de 2023;

O local de exercício de funções é a escola sede do agrupamento de Escolas Manuel

Ferreira Patrício, podendo, circunstancialmente, desenvolver atividades, dentro das funções

contratualizadas, em parceiros locais no acompanhamento a alunos;

O presente contrato tem como objetivo/funções

ser formador de jovens em contexto de ofertas não regulares;

participar na formação dos alunos na área da mesa e bar;

apoiar os conselhos de turma na definição de percursos pessoais e profissionais dos

alunos;

colaborar com órgãos escolares no desenvolvimento de ações tendentes ao

enquadramento e valorização dos alunos;

São critérios de seleção possuir licenciatura ou mestrado na área da hotelaria e turismo,

sendo a seleção feita mediante

- Ponderação da Avaliação Curricular – 60%

- Ponderação da Entrevista - 40%
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de acordo com o n.º 5 do art.º 15 do DL n.º 15/2018, de 7 de março.)

Os candidatos deverão apresentar a sua disponibilidade através da plataforma SIGRHE, em

https://sigrhe.dgae.mec.pt/, estando disponível até 72h após a indicação do procedimento.

Na sequência do presente despacho, determino, de igual modo, o júri de seleção dos

candidatos.

Assim, ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com a redação dada pelo

Decreto-Lei nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela portaria

145-A/2011, de 6 de abril, designo como júri para o procedimento conducente à ocupação

do horário ante referido os elementos abaixo indicados:

● Silvino António Barata Alhinho, adjunto do diretor como presidente do júri;

● Cláudia Guerra, psicóloga coordenadora da equipa multidisciplinar do Espaço

ComTacto, como primeira vogal;

● Sara Rocha, docente do grupo 500, a exercer funções como diretora de turma do

respetivo grupo/turma.

Évora, 25 de agosto de 2022.

O diretor

(Manuel Dinis P. Cabeça)

https://sigrhe.dgae.mec.pt/
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