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AVISO de ABERTURA

de 14 de janeiro a 28 de janeiro
PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 01/2021-2022

VAGA PROFESSOR
Português/Inglês/Espanhol, cursos profissionais, Grupo de recrutamento

300/330/350
ANO LETIVO 2021/2022

A Escola Técnica Profissional da Moita vem proceder à abertura do Procedimento

Concursal n.º 01/2021-2022 destinado ao processo de recrutamento e seleção de um professor

de português e/ou inglês e/ou espanhol do ensino secundário, com o qual será elaborado um

contrato de trabalho, nos seguintes termos:

1. ENQUADRAMENTO, DESTINATÁRIOS E CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS FUNÇÕES

O presente procedimento é realizado no âmbito da autonomia da entidade promotora

da Escola Técnica Profissional da Moita, por forma a identificar os professores em melhor

condição de prestar as atividades pedagógicas do ensino do português e inglês para as turmas

dos Cursos Profissionais da Escola Técnica Profissional da Moita.

O recrutamento do professor de ensino de português, inglês ou espanhol é uma etapa

determinante para a prossecução do Projeto Educativo da Escola Técnica Profissional da Moita.

A equipa pedagógica é uma das estruturas centrais para materialização da visão e missão da

Escola e para a construção de uma cultura de Escola assente na qualidade e no rigor, onde cada

aluno encontra o espaço/momento/oportunidade para co-construir o seu projeto de vida.

Deste modo, e em consonância com o acima exposto, as linhas orientadoras para a

prestação do um serviço educativo diferenciado, determinam, naturalmente, o perfil do

professor da Escola Técnica Profissional da Moita.

O professor da Escola Técnica Profissional da Moita trabalha para:

Pensar
criticamente e

resolver problemas

- Desenvolve a curiosidade natural que é o ponto de partida para a construção do
conhecimento. Tem a capacidade de conduzir projetos de pesquisa e investigação.
Investe na aprendizagem ao longo de toda a vida;
- Explora conceitos, ideias e questões relevantes ao nível local e global. Tem um
conhecimento abrangente que envolve um conjunto diversificado de
áreas/disciplinas;
- Valoriza a sua experiência individual. É capaz de avaliar as suas forças e
fraquezas procurando solucioná-las a fim de consolidar o seu desenvolvimento
pessoal e profissional.

Comunicar e
Colaborar

- Expressa ideias e informação de um modo criativo e confiante. Trabalha
colaborativamente com todos os envolvidos no processo educativo;
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- Mostra empatia, envolvimento e respeito pelo outro, procurando satisfazer as
suas necessidades. Assume pessoalmente o compromisso de fazer a diferença na
vida do outro.

Ser responsável e
um cidadão ativo

- Integridade e honestidade, forte sentido de justiça e respeito pela dignidade das
pessoas, dos grupos e da comunidade. Assume a responsabilidade pelos seus atos
e consequências inerentes.
- Aprecia as diferentes culturas, diferentes histórias e perspetivas. Avalia e articula
naturalmente uma variedade de pontos de vista.

Inovar e Criar

- Envolve-se em situações novas com coragem, independência de espírito,
explorando novos papéis e novas estratégias.
- Criativo na abordagem a problemas de diferentes níveis de complexidade

a) DESTINATÁRIOS

Professores devidamente qualificados e com habilitação profissional no ensino do

português e/ou do inglês e/ou do espanhol no ensino secundário, dos grupos de recrutamento

300, 330 e 350, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 27/2006 de 10 de Fevereiro .

b) CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA de FUNÇÕES

O professor a recrutar visa o desenvolvimento das atividades pedagógicas do ensino do

português e inglês de ensino secundário, nas turmas dos cursos profissionais.

2. LOCAL DE CANDIDATURA e DOCUMENTAÇÃO a ENTREGAR

As candidaturas serão formalizadas através da entrega presencial, ou através CTT, email

ou nos serviços da Secretaria do Campus da Escola Técnica Profissional da Moita, no Help Point,

CM 1024, na Moita, sendo apenas aceites as candidaturas instruídas com os seguintes

elementos, a saber:

1. Carta de Motivação para o cargo a desempenhar, no máximo de 1 página;

2. Curriculum vitae, no máximo 2 páginas;

3. Cópias simples de: Bilhete de identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão do

Cidadão, Diploma ou Certificado de habilitações profissionais legalmente exigidas;
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O júri é composto pelos elementos do Conselho Diretivo da Escola Técnica Profissional

da Moita.

O Conselho Diretivo reserva-se ao direito de suspender o atual procedimento concursal

ou suprimir o número de vagas expetáveis a criar.

Todas as questões relativas ao procedimento concursal deverão ser colocadas para o

email: info@escolaprofissionalmoita.com ou guilherme.rocha@escolaprofissionalmoita.com

Moita, em 13 de janeiro de 2022,

O Presidente do Conselho Diretivo,

Alexandre Oliveira
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