
 

 

 

 

 

Rua Luís de Camões,      8800 - 415 Tavira               Email: director@estavira.com                ℡  281 320 440                �  281 320 449                   

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA  
Direção de Serviços da Região do Algarve 

ES/3EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB 2,3 D. Paio Peres Correia; EB1 Horta Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas 

 

Procedimento concursal para ocupação de 2 postos de trabalho em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente 

operacional - Diário da República 2ª série (aviso nº 12087/2014 de 29 de Outubro 2014 

 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO NA AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da 

formação realizada e tipo de funções exercidas. Para tal serão considerados e ponderados os 

seguintes os elementos: Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado, Experiência 

Profissional (EP) e Formação Profissional (FP). Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com 

valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada 

das classificações dos elementos a avaliar de acordo com a seguinte fórmula: 

 

AC = 

HAB + 2 (EP) + (FP)  

4 

A Habilitação Académica de Base (HAB), é graduada de acordo com a seguinte pontuação: 

a) 20 Valores – Habilitação de grau académico superior; 

b) 18 Valores – 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos que lhes sejam 

equiparados;  

c) 16 Valores – escolaridade obrigatória (ou curso que lhe seja equiparado) de acordo 

com a idade do candidato. 

 A Experiência Profissional (EP) é avaliada de acordo com a seguinte expressão: 

EP = 

CC + AE 

2 
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a) Conformidade contextual (CC) – Será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir 

a todos os candidatos, aos quais acresce: 

• 8 valores – pelo exercício de funções em realidade social, escolar e educativa 

no contexto onde desempenhará as funções para as quais se promove o 

presente concurso. 

b) Actividades exercidas (AE) – Será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a 

todos os candidatos, aos quais acresce: 

• 8 valores – pelo exercício de funções inerentes à carreira e categoria do posto 

de trabalho a ocupar, conforme descritas no aviso de abertura do concurso. 

A Formação Profissional (FP), directa ou indirectamente relacionada com as áreas funcionais a 

recrutar, será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, à qual 

acresce, até um máximo de 20 valores, o seguinte: 

a) 10 Valores – Formação directamente relacionada com a área funcional, num total 

de 60 ou mais horas; 

b) 8 Valores – Formação directamente relacionada com a área funcional, num total 

de 15 horas ou mais e menos de 60 horas; 

c) 4 Valores – Formação indirectamente relacionada, num total de 60 ou mais horas; 

d) 2 Valores – Formação indirectamente relacionada, num total de 15 horas ou mais e 

menos de 60 horas. 
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Presidente: Norberto José Mestre 

1.º Vogal Efectivo: Anna Alba Coralini Caruso 

2.º Vogal Efectivo: Jovita Mercês da Encarnação de Almeida  Serra 

 

 


