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Aviso nº 3 

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 

UM TÉCNICO ESPECIALIZADO – JARDINAGEM 

Ano letivo 2019/2020 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor, torna-se 

público que a Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines, pretende contratar um técnico 

especializado em JARDINAGEM, para o Curso de Educação e Formação de Operador/a 

Jardinagem, para um horário de onze (11) horas semanais. Este procedimento de 

contratação encontra-se aberto, pelo prazo disponível para consulta na plataforma 

SIGHRE, nos seguintes termos: 

 

1. Modalidade de contrato: Termo resolutivo certo; 

2. Duração do contrato: 31 de agosto de 2020; 

3. Local de trabalho: Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines; 

4. Caraterização das funções: Lecionação de UFCD`s do CEF de Operador/a de 

Jardinagem 

5. Requisitos de admissão: Possuir licenciatura em agronomia ou afim. 

6. Critérios de seleção: 

Critério 1. Avaliação do Portfólio (ponderação de 30%); 

Critério 2. Entrevista de avaliação de competências (ponderação de 35%); 

Critério 3. Número de anos de experiência profissional na área (ponderação de 

35%). 

7. Critérios de desempate: 
1º Valoração obtida no primeiro método utilizado 

2º Classificação da licenciatura 

3º Número de dias de experiência profissional 

4º Data de nascimento, sendo que o mais velho tem prioridade 

5º Ordenação alfabética do nome 

8. Critérios de exclusão: 
Serão excluídos os candidatos que:  

- Prestem falsas declarações 

- Não possuam licenciatura na área funcional 

- Não apresentem algum dos documentos solicitados neste aviso de abertura 

durante os três dias da fase de candidatura 

- Não compareçam na entrevista 

 

Observações: Tempo de serviço certificado até 31 de agosto de 2019 deve ser indicado 

em dias. 

Os elementos que suportam a candidatura (Portfólio, com o máximo de 6 páginas A4 e 

Currículo, com o máximo de 4 páginas A4, em anexo, deve fazer prova documental das 

formações relevantes e da habilitação académica) devem ser enviados pelos candidatos 

para uma das seguintes vias:  

 Endereço postal: Escola Secundária Poeta Al Berto, Sines, Monte Chãos 

– Apartado 180, 7520-902 Sines,  

http://www/
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 Endereço eletrónico: espab@es-al-berto.com (sugere-se o envio com a 

designação de assunto “Candidato ao lugar de técnico especializado”). 

 

Sines, 11 de setembro de 2019 

 

 

 

 

A Diretora 
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