Aviso de Abertura do Concurso

Nos termos do ponto 4 do artigo 39º do decreto-lei nº132/2012 de 27 junho,
informa-se que se encontra aberto concursos a nível de escola, na plataforma
da DGRHE, para preenchimento de um horário de 22 horas para grupo 620 –
Educação Física ano escolar 2012/2013, a prestar no Agrupamento de escolas
de Mangualde e com os seguintes critérios, a publicar também na aplicação de
concursos gerida pela DGAE (cuja informação prevalece sobre a que aqui é
prestada).
Horário a Concurso:
1 docente-grupo 620-22 horas
Graduação profissional -50%
Ponderação da Entrevista - 50%
Candidaturas: Através da Webpage da DGAE (https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/)

Agrupamento de Escolas de Mangualde, 22 de Janeiro de 2013
O diretor
António Agnelo Figueiredo

Aviso de Abertura do Concurso

Nos termos do ponto 4 do artigo 39º do decreto-lei nº132/2012 de 27 junho,
informa-se que se encontra aberto concursos a nível de escola, na plataforma
da DGRHE, para preenchimento de um horário de 35 horas para terapeuta
Ocupacional, ano escolar 2012/2013, a prestar no Agrupamento de escolas de
Mangualde e com os seguintes critérios, a publicar também na aplicação de
concursos gerida pela DGAE (cuja informação prevalece sobre a que aqui é
prestada).
Horário a Concurso:
1 Técnico Especializado-Terapeuta Ocupacional-35 horas
Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%
Ponderação da Entrevista - 35%
Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%
Candidaturas: Através da Webpage da DGAE (https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/)
O Portefólio e outros documentos relevantes devem ser enviados para:
diretor@ esfa.pt

Agrupamento de Escolas de Mangualde, 26 de setembro de 2012
O diretor
António Agnelo Figueiredo

Aviso de Abertura do Concurso

Nos termos do ponto 4 do artigo 39º do decreto-lei nº132/2012 de 27 junho,
informa-se que se encontra aberto concursos a nível de escola, na plataforma
da DGRHE, para preenchimento de um horário de 11 horas para Técnico
Especialista cursos CEF/disciplinas de fruticultura biológica e de preparação do
terreno, ano escolar 2012/2013, a prestar no Agrupamento de escolas de
Mangualde e com os seguintes critérios, a publicar também na aplicação de
concursos gerida pela DGAE (cuja informação prevalece sobre a que aqui é
prestada).
Horário a Concurso:
1 Técnico Especializado-Fruticultura biológica
Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%
Ponderação da Entrevista - 35%
Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%
Candidaturas: Através da Webpage da DGAE (https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/)
O Portefólio e outros documentos relevantes devem ser enviados para:
diretor@ esfa.pt

Agrupamento de Escolas de Mangualde, 26 de setembro de 2012
O diretor
António Agnelo Figueiredo

