Aviso n.º 16 – 2018/2019
Convocatória para entrevista para avaliação de competências profissionais
Contratação de escola - Técnicos Especializados - Horários 7 e 8
(correspondem, respetivamente, aos Horários 19 e 20 na plataforma digital SIGRHE)

No seguimento dos avisos n.ºs 1, 2 e 15 – 2018/2019, ao abrigo do disposto na alínea b) do Art.º 11º
do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e dando cumprimento ao prescrito na Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 135-A/2011, de 6 de abril, e demais legislação aplicável,
a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses vem por este meio
convocar os candidatos aos Horários n. 7 e 8, de contratação de escola - Técnicos Especializados
(correspondem, respetivamente, aos Horários 19 e 20 na plataforma digital SIGRHE), para estarem presentes
na entrevista a realizar na terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, das 10h30m às 11h30m, na EPAMAC.
Os candidatos serão entrevistados por ordem de chegada e deverão fazer-se acompanhar pelo
portefólio impresso, bem como de todos os documentos e demais evidências que considerem fundamentais
para comprovar os dados da sua experiência profissional, do portefólio e demais elementos a avaliar na
entrevista. Deverão igualmente trazer cópias de todos os documentos, as quais deverão ser entregues.
Faz-se notar que os subcritérios relativos ao critério “Portefólio” deverão estar referidos neste
documento de forma explícita e quantificável (Exemplo: “Número de dias em que lecionei o modulo X da
disciplina Y do curso Z = 1234”).
Não serão considerados elementos enviados por outras vias ou de forma deferida. Candidatos que
se apresentem fora do horário previsto não serão entrevistados.

Este aviso será afixado nos locais de estilo e publicado em www.epamac.com.

EPAMAC, Rosém, Marco de Canaveses, 17 de outubro de 2018

O Subdiretor,

_____________________________
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Pedro Nuno Gomes Bastos Martins
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