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Avaliação de desempenho

CRITÉRIO Item

SUBCRITÉRIO

A1

Obteve avaliação do desempenho com menção qualitativa não inferior a "Bom", nos anos letivos 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, desde que o tempo de serviço fosse obrigatoriamente avaliado nos
termos da legislação aplicável?

A2

Qual a melhor menção qualitativa dos últimos 4 anos (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014),
obtida na avaliação do desempenho?

A3

Avaliação de desempenho docente no período correspondente ao ano letivo anterior

A4

Obteve avaliação de desempenho não inferior a muito bom, nos últimos dois anos.

A5

Menção Qualitativa da última Avaliação do Desempenho.

A6

Qual a melhor menção qualitativa dos últimos quatro anos, obtida na avaliação do desempenho?

A7

Qual a melhor menção qualitativa dos últimos 2 anos (2012/2013 e 2013/2014), obtida na avaliação do
desempenho?

A8

Qual a melhor menção qualitativa dos últimos quatro anos, obtida na avaliação do desempenho?

A9

Avaliação de desempenho relativa ao último período (não superior a três anos, em funções idênticas às do
posto de trabalho a ocupar), com máximo de 10 pontos assim distribuídos: Bom-6pontos; Muito Bom-10
pontos; Não Relevante- 10 pontos

A10 Habilitação académica e profissional
A11

Avaliação de desempenho de Muito Bom, no ano letivo 2013/2014, em funções docentes num Agrupamento
TEIP/Contrato Autonomia?

Avaliação de desempenho não inferior a Bom, em funções docentes com alunos da Unidade de Apoio
A12 Especializado para a Educação de alunos com multideficiência, entre 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013?
A13

Avaliação de desempenho de Muito Bom em funções docentes, tendo integrado a equipa TEIP em
2013/2014, em Agrupamento TEIP/Contrato de Autonomia?

B1

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em escolas TEIP e/ou em escolas com contrato de
autonomia?

B2

Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, na lecionação dos programas/níveis de ensino
relativos ao grupo de recrutamento a que se candidata?

B3

Dinamizou e participou em Projetos e Atividades, no âmbito dos Projetos Educativos dos AE/ENA, nos últimos
5 anos letivos?

B4

Qual a experiência profissional, contabilizada em anos, considerando o desempenho de cargos, tais como
direção de turma, coordenação de projetos ou outros?

B5

Dinamizou e participou em Projetos e Atividades inovadoras, no âmbito do Projeto Educativo de
Agrupamentos de Escolas (TEIP), nos últimos 5 anos letivos que permitiram a promoção do sucesso
educativo?

Respostas
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B6

Dinamização de projetos pedagógicos relacionados com o Programa TEIP nos últimos dois anos

B7

Nº de níveis leccionados no ano lectivo anterior a 2014/2015

B8

Funções desempenhadas no âmbito do Projeto Educativo nos últimos dois anos letivos

B9

Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, na leccionação de turmas de Percursos Curriculares
Alternativos, Cursos de Educação e Formação e Cursos Vocacionais.

B10 Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, no exercício do cargo de diretor de turma.
B11

Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, na leccionação de alunos com necessidades educativas
especiais,.

B12

Qual a experiência profissional, contabilizada em anos, na lecionação de Cursos Vocacionais e ou Cursos
Profissionais

B13 Dinamização de Projetos Pedagógicos nos três últimos anos letivos
B14 Grupos de recrutamento nos últimos 3 anos
B15 Desempenho de cargos nos últimos 4 anos letivos
B16 Possui experiência a lecionar em turmas com alunos surdos?
B17

Dinamizou Projetos ou Atividades, no âmbito dos Projetos Educativos dos AE/ENA, nos últimos 5 anos
letivos? Quantos?

B18

Nos últimos quatro anos, qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, na lecionação dos níveis de ensino
relativos ao grupo de recrutamento a que se candidata?

B19

Qual a experiência profissional, contabilizada em anos, no que diz respeito ao desempenho de cargos , tais
como coordenação de projetos, coordenação de ano, direção de turma, entre outros.

B20

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em modelos comprovadamente alternativos de
desenvolvimento curricular? (Contabilizado até 30 de junho de 2014)

B21

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, de experiência comprovada e continuada em metodologia de
trabalho de projeto?

B22

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, de experiência comprovada e continuada em que
desempenhou funções de tutor?

B23

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, de experiência comprovada e continuada com grupos
heterogéneos (grupos de alunos matriculados em, pelo menos, três anos de escolaridade distintos)?

B24

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, de experiência comprovada e continuada em trabalho
envolvendo a autoplanificação por parte dos alunos?

B25

Tempo de Serviço no Grupo de Recrutamento a que concorre – 1 ponto por cada ano completo até ao limite
de 20.
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B26 Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em turmas PIEF?

ncia profissional

B27 Número de anos de experiência profissional, na lecionação do curso, com protocolo com a ATEC.
B28 Dinamização de projetos pedagógicos (ponderação de 10%)
B29 Níveis lecionados (ponderação de 10%)
B30 Funções desempenhadas (ponderação de 10%)
B31

Experiência profissional em atividades de formação desportiva e/ou em projetos de desenvolvimento
desportivo em escolas/instituições públicas e/ou privadas

B32

Experiência em coordenação de projetos europeus de acordo com os objetivos do contrato de autonomia do
agrupamento

B33 Experiência pedagógica em cursos vocacionais constituídos ao abrigo da portaria nº 292 – A/2012
B34 Dinamização de Projetos Pedagógicos
B35 Funções Desempenhadas
B36 Anos letivos na leccionação da disciplina de Geometria Descritiva A.
B37 Experiência profissional na leccionação na formação de base dos cursos EFA de nível secundário.
B38

Dinamizou ou coordenou no AE a participação em projetos e/ou concursos de âmbito local, regional ou
nacional, nos últimos 5 anos letivos (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014)?

B39 Experiência profissional (dias de serviço escolas/instituições públicas e/ou privadas) – 10%
B40 Experiência profissional em Unidades de Ensino Estruturado de apoio ao autismo.
B41 Possui experiência no âmbito do acompanhamento de alunos em unidades de multideficiência?
B42

Possuir 30 ou mais horas de formação contínua de professores na área de abordagens pedagógicas
inovadoras.

B43 Dinamizou alguma ação promotora do trabalho colaborativo docente?
B44 Número de projetos relevantes desenvolvidos (10%)
B45 Níveis lecionados e cargos desempenhados (10%)
B46 Diretor(a) de Turma/ Diretor(a) de Curso/ Professor(a) Titular de Turma no triénio 2011-2014

Experiên
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Nos últimos 3 anos qual o tempo de serviço contabilizado em dias, na lecionação de níveis de ensino relativos
ao grupo de recrutamento a que se candidata?

B48 Níveis lecionados
B49 Experiência com alunos autistas
B50

nº de anos de experiência comprovada no grupo de recrutamento em estabelecimentos de ensino (calculado
pelo quociente do nº de dias de serviço por 365, arredondado à unidade, por defeito)

B51 projetos de interesse para a prossecução do sucesso e/ou imagem dos agrupamentos.
B52 Funções desempenhadas
B53 Lecionação num dos grupo de recrutamento de educação especial
B54 Experiência de coordenação de núcleo de educação especial
B55

Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e grau
de complexidade das mesmas

B56

Indique o n.º de projetos Pedagógicos, desenvolvidos em estabelecimentos de ensino da rede pública ou
privada, em que comprovadamente esteve envolvido (Ex: 5) - Ponderação de 10%

B57 Indique o n.º de níveis que comprovadamente lecionou (Ex: 2) - Ponderação de 2%
B58 Dinamização de projetos pedagógicos no âmbito de tutorias nos últimos dois anos
TEMPO DE SERVIÇO (APÓS A PROFISSIONALIZAÇÃO) PRESTADO NO GRUPO DE RECRUTAMENTO AO QUAL
B59 SE CANDIDATA ATÉ 31.08.2013 - (Coloque onº de dias de serviço, somando os dias que possui antes e após
a profissionalização no G.R. a que se candidata)-Ponderação 10%
Experiência laboral na área da especialidade possuindo já as habilitações exigidas para o horário (somar a
B60 extensão dos períodos não sobrepostos de trabalho como trabalhador dependente e/ou independente; não
considerar os períodos como docente/formador).
B61

Nos últimos quatro anos, qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, na lecionação dos níveis de ensino
relativos ao grupo de recrutamento a que se candidata?

Experiência profissional adquirida como docente do grupo de recrutamento a que se candidata com horários
B62 que integravam disciplinas dos Cursos Profissionais (somatório do período de duração dos contratos relativos
a esses horários).
B63

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, na área de Orientação e Mobilidade, para alunos cegos e
baixa visão?

B64

Número de dias em exercício de funções, nos últimos 3 anos no grupo correspondente, lecionando a
disciplina, no mesmo nível de Ensino

B65 Experiência profissional considerando o desempenho de cargos no âmbito do Desporto Escolar
B66 Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em escolas com contrato de autonomia?
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B67

Qual o tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em escolas TEIP e/ou em escolas com contrato de
autonomia, nos últimos 4 anos letivos?

B68

Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, na lecionação no âmbito de projetos com metodologia
Fenix, ou Turma Mais.

B69 Anos de experiencia profissional como psicologo/a em escolas.
B70 Experiência comprovada em Centro de Recursos TIC para a Educação Especial.
B71

Num dos três últimos anos promoveu algum projeto (conjunto de atividades de complemento curricular
interrelacionadas com o mesmo objetivo) nas escolas em que esteve integrado?

B72

Num dos três últimos anos nas escolas em que esteve integrado teve algum serviço de apoio pedagógico
acrescido?

B73 Experiência em acompanhamento de estágios internacionais
B74 Experiência profissional em nº de dias no desenvolvimento de atividades de assessoria pedagógica
B75 Num dos três últimos anos foi promotor de alguma atividade que promovesse a relação escola família?
B76 Experiência profissional em gestão de empresas de organização de eventos
B77

Ter experiência profissional na coordenação de projetos no âmbito da Solidariedade e Cidadania, nos últimos
4 anos, em Agrupamento TEIP/Contrato de Autonomia?

B78

Indique o número de dias de tempo de serviço docente, em que o serviço distribuído incluía o
acompanhamento de alunos em formação em contexto de trabalho no âmbito dos cursos profissionais

B79

Indique o número de dias de tempo de serviço docente, em que o serviço distribuído incluía o
acompanhamento de provas de aptidão profissional no âmbito dos cursos profissionais

B80 Experiência na dinamização de sessões em meio aquático com alunos com PEA
B81

Qual a experiência profissional, contabilizada em dias, na leccionação de turmas de Percursos Curriculares
Alternativos, Cursos de Educação e Formação, Cursos Vocacionais e PIEF.

B82 Possui experiência profissional numa Instituição de Educação Especial, no ano letivo 2013/2014?
B83

Indique o tempo de serviço prestado, após a profissionalização no grupo de recrutamento ao qual se
candidata, contabilizado até 31 de Agosto de 2013. (ponderação de 10%)

B84 Anos de experiência profissional na àrea de Serviço de Mesa/Bar
B85 Dinamizou e/ou participou em projetos/atividades/formação ao abrigo do antigo programa Comenius.
C1

r

C2

Qual o número de horas de formação que, comprovadamente, possui em ações acreditadas pelo CCPFC,
realizadas nos últimos 6 anos letivos (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014)?
Para além da formação inicial, possui formação complementar na área da educação ou em área científica
relevante?

ção complementar
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C3

Para além da formação inicial, possui formação complementar, em área relevante para as funções que vai
desempenhar?

C4

Possui qualificação profissional para o grupo de recrutamento a que se candidata?

C5

Para além da formação inicial, possui formação complementar na área da educação ou em área científica
relevante?

C6

Habilitações académicas/formação complementar no âmbito do grupo de recrutamento que concorre

C7

Número de Anos de Experiência Profissional como Técnico em Empresas da Especialidade

C8

Habilitações Académicas e Formação Complementar

C9

Para além da formação inicial, possui formação complementar na área da educação ou em área científica
relevante?

C10 Quantas horas tem de formação em Língua Gestual Portuguesa?
C11

Para além da formação inicial, possui formação complementar na área da educação ou em área científica
relevante?

C12 Formação na área curricular/profissional nos dois últimos anos letivos
C13 Habilitações e formação complementar (ponderação de 10%)
C14

Ações de Formação, no âmbito da docência (Referir apenas o número de horas de formação que
comprovadamente possui)

C15 Domínio da Língua Inglesa (Nível B2/C1 do Europass)
C16 Formação Contínua creditada pelo CCPFC, realizada nos últimos 3 anos
C17 Formação profissional, relacionada com as áreas de formação para o exercício da função
C18 Habilitações académicas para o grupo de recrutamento a que concorre
Qual o número de horas de formação em Tecnologias de Informação e Comunicação que, comprovadamente,
C19 possui em ações acreditadas pelo CCPFC, realizadas nos últimos 5 anos letivos (2009/2010, 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014)?
C20 Habilitações académicas/formação complementar no âmbito do grupo de recrutamento que concorre.
C21 Domínio da Língua Inglesa (Nível A2/B1 do Europass)
C22 Formação complementar em TIC
C23 Número de horas de formação creditada adquirido ou outras formação académicas (10%)
C24

Ação de formação específica do grupo de recrutamento/área disciplinar, creditada pela formação contínua no
triénio 2011-2014, com a duração mínima de 25 horas

abilitações/formaç

www.arlindovsky.net

Lista de Sub‐critérios aprovados pela DGAE para a Bolsa de Contratação de Escola

C25 Ação de formação em uso das TIC com a duração mínima de 25 horas
C26 Ação de formação no âmbito da mediação/gestão de conflitos com a duração mínima de 25 horas
C27

nº de horas de formação contínua na área da educação para o grupo de recrutamento (acrescidas à
habilitação ou formação inicial)

C28 Habilitação académica para recrutamento no âmbito da Educação Especial
C29

Indique se possui, como habilitação um Bacharelato, uma Licenciatura, uma Licenciatura e uma
Especialização, um Mestrado ou um Doutoramento. - Ponderação de 5%

C30

Formação Profissional nas áreas específicas do grupo de recrutamento ou em Ciências da Educação
(ponderação de 10%)

C31 Ações de Formação
C32

Formação Complementar (FP) - Nº de horas de formação específica creditada na disciplina/grupo nos últimos
5 anos (10 % do peso final)

C33

Licenciatura em Medicina Veterinária e acreditação como veterinário de tratamento pela Federação Equestre
Internacional.

C34 Licenciatura em Medicina Veterinária
C35 Formação Profissional e participação em Ações de formação no âmbito dos Pojetos Educativos dos AE/ENA.
C36 Licenciatura em Engenharia Mecânica
C37 Ação de formação no âmbito da mediação/gestão de conflitos com a duração mínima de 25 horas
C38 Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
C39 Licenciatura, mestrado ou grau superior em Medicina Veterinária
C40

Nota da classificação final do curso de especialização que o habilita para o grupo 910, na escala de 0 a 20
valores, com uma casa decimal

C41 Licenciatura na área Agropecuária
C42 Curso de Formação Profissional de Cozinha
C43 Treinador de Desporto (Equitação)
C44 Curso Profissional de Restaurante / Bar
C45 Treinador de Desporto (Equitação)
C46 Treinador de Desporto Grau II

Ha
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Para além da formação inicial, possui formação acreditada em "Danças sociais: nível introdução dos
programas nacionais" e "A dança na escola-uma 2.ª etapa na interculturalidade", num total de 50h?

C48 Para além da formação inicial, possui formação acreditada em "Supervisão pedagógica", num total de 25 h?
C49 Licenciatura na área da Eletrotecnia/Eletrónica.
C50 Licenciatura na área da Hotelaria.
C51 Curso de Formação Profissional de Cozinha/Pastelaria nível IV

