AVISO DE ABERTURA
HORÁRIO Nº8 - 2020/2021
Contratação de escola – Técnicos Especializados
Está aberto concurso para recrutamento, por contratação de escola, de um(a) Terapeuta da Fala.
Modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo
- O contrato de trabalho será celebrado a termo resolutivo certo.
Duração de contrato
- Anual.
Carga horária
- 18 horas semanais
Local de trabalho
- Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro.
Caracterização das funções
- Terapia da fala aos alunos do agrupamento.
Requisitos de admissão e critérios de seleção
Os requisitos de admissão e critérios de seleção são os seguintes:
- Obrigatório – Licenciatura em Terapia da Fala;
- Ponderação Avaliação Portefólio 30%;
- Ponderação da Entrevista 35%;
- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional 35%.
Na Ponderação da Avaliação do Portefólio os subcritérios abaixo mencionados com as respetivas ponderações:
- Licenciatura em Terapia da Fala com especialização em área relacionada – 30%;
- Licenciatura em Terapia da Fala sem especialização em área relacionada – 20%.
Na Ponderação da Avaliação da Entrevista os subcritérios abaixo mencionados com as respetivas ponderações:
- Experiência e funções dos terapeutas da fala em contexto escolar – até 25%;
- Relacionamento interpessoal e comunicação – até 10%.
Na Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional aplica-se o disposto no n.º 12 do art.º 39 do DL n.º 132/2012, de
27 de junho, na redação em vigor.
O portefólio, o certificado de habilitações da licenciatura em Terapia da Fala, o comprovativo do tempo de serviço e o
comprovativo, caso exista, de especialização em área relacionada com Terapia da Fala, deverá ser enviado para
“concursos@aetomazribeiro.net”.

Serão excluídos os candidatos que:
1.- Não possuam a licenciatura em Terapia da Fala;
2.- Não enviem os documentos solicitados até ao final do tempo de concurso.

Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, 10 de novembro de 2020

O Diretor

Júlio de Melo Cabral Valente

