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Ano lectivo 2016/2017

Concurso – Oferta de escola 

Horário nº1

Técnicos especializados – mediador 

a) Identificação da modalidade de contrato de trabalho
A termo resolutivo incerto.

b) Identificação da duração do contrato
Anual – 35 horas semanais .

c) Identificação do local de trabalho
Agrupamento de escolas Júlio Dantas – Lagos

d) Caracterização das funções 
Mediador

e) Requisitos de admissão e critérios de selecção
Requisitos de admissão:
Licenciatura em sociologia, em ciências da educação

Critérios de selecção:

A- A avaliação do portefolio – ponderação de 30%
1- Confirmação de formação complementar em mediação e gestão de conflitos – 

35%
- Formação em mediação escolar – -------------------10 valores
- Formação em gestão de conflitos –----------------- 10 valores

2- Confirmação de experiência como mediador em TEIP, PIEF ou 
     outros projectos de inclusão escolar – 35%
      - Coordenador de equipas – -------------------------10 valores
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      - Mediador – ---------------------------------------------10 valores

3- Confirmação de participação de projectos relevante no âmbito da mediação – 30
%
      - Projectos internacionais –----------------------------6 valores 
      - Projectos nacionais –---------------------------------- 5 valores
      - Coordenação de projectos –------------------------- 9 valores 

B- Entrevista de avaliação de competências – ponderação de 35%
Conhecimento de projectos TEIP -----------------------6 valores
Capacidade de planeamento e visão estratégica ---4 valores 
Capacidade de comunicação/ atitude proactiva ----6 valores
Conhecimento da realidade socio – económica de inserção
------------------------------------------------------------------- 4 valores

C- Nº de anos de experiência profissional na área- ponderação de 35 %

Em instituições escolares – 60%

Anos Dias Pontuação
0,1 0,365 3 valores
1,3 365,1095 5 valores
3,7 1095,2555 10 valores

7,10 2555,3650 15valores
>10 > 3650 20 valores

Em outras entidades- 40%

Anos Dias Pontuação
0,1 0,365 3 valores
1,3 365,1095 5 valores
3,7 1095,2555 10 valores

7,10 2555,3650 15valores
>10 > 3650 20 valores

Os candidatos devem, 24 horas após o término da candidatura, enviar em formato digital,
para o email – info@aejd.pt , os seguintes documentos :
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    - identificação do candidato, com indicação de mail e número para contacto  e do nº de
horário a que se candidata

    - currículo vitae

    - portefólio

    - documentos comprovativos das habilitações 

    - documentos comprovativos do tempo de serviço

    -documentos comprovativos de formação / actualização de

      conhecimentos na área da candidatura . 
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