MOBILIDADE PARA JOB SHADOWING

Período de Observação/Acompanhamento
da Atividade Profissional
PROCESSO DE SELEÇÃO
Seleção de Docentes no âmbito do Projeto Erasmus+ 2020-1-PT01-KA102-078165
“Empowering Skills - Health, Arts and ICT in Europe”
DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto vigora de 1 de setembro 2020 a 30 de agosto 2022.

As atividades / funções a que os candidatos selecionados se
comprometem estão estabelecidas em sede de candidatura e a sua síntese
CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES
apresenta-se no Aviso de Abertura, no resumo e nos objetivos do projeto,
publicados no site do agrupamento.
REQUISITOS DE ADMISSÃO

Docente em exercício efetivo de funções no agrupamento de Escolas D.
Maria II no ano letivo 2021/2022.
A seriação dos candidatos, em lista graduada, obedece aos seguintes
critérios/ponderação:
Pertencer à equipa do projeto ou ser docente das turmas envolvidas no
projeto - 50 pontos;
Comunicar em inglês e/ou espanhol (indicação pessoal do nível de
proficiência) - 50 pontos;
Estar motivado e disponível para cooperar na implementação do projeto
e disseminação dos resultados (carta de motivação, escrita em português)
- 40 pontos;

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Revelar conhecimento do conteúdo da candidatura (resolução de um
questionário) - 30 pontos;
Ter experiência na participação em projetos europeus - 30 pontos.
Casos omissos nos critérios, serão resolvidos pelo Diretor, ouvido o comité
de seleção. A lista ordenada dos candidatos selecionados será publicada
na página do AE. Caso o Diretor se candidate, a decisão será tomada por
maioria qualificada dos elementos do comité, sem a presença do mesmo.
Será constituído um comité de seleção, composto pelo Diretor e
Subdiretor do AE, Diretora do Centro de Formação de Professores Braga
Sul e um elemento do Conselho Geral, de preferência o presidente.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
PRAZO DE CANDIDATURA

A classificação final após a aplicação dos critérios e avaliação será
valorada na escala de 0 (zero) a 200 (duzentos).
Página do Agrupamento de Escolas D. Maria II
Aviso de Abertura – 4 de abril de 2022
4 a 8 de abril de 2022
Formulário de candidatura online em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2wNe2vWpa0KRK2UT6J8
v4yerZzgPEE4GDSnWHPqdTMkHYbg/viewform

REALIZAÇÃO DO CONCURSO

Resolução do Questionário Online em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCEGK6zRwh0MOjitGA96D
j1Kd67cwSMw8DJJwPjS6cX0C77Q/viewform

COMPROVAÇÃO DE DADOS

Todas as declarações prestadas no presente procedimento concursal
devem ser suscetíveis de comprovação documental.

Notas:
- A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva responsabilidade do
candidato e pode constituir fator de exclusão.
- A falta de comprovação documental pode constituir fator de exclusão.

Braga, 4 de abril de 2022

O Diretor,

João Luís Dantas Leite

