EDITAL
AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA A DIRETOR DO CENTRO DE
FORMAÇÃO “OS TEMPLÁRIOS”
Em nome da Comissão Pedagógica, os Diretores dos Agrupamentos de Escolas associadas do
Centro de Formação “Os Templários”, com sede na Escola Secundária Santa Maria do
Olival, 2300-303 Tomar, declaram aberto o concurso para seleção do Diretor do respetivo
Centro de Formação, a partir da presente data e de acordo com a calendarização publicada. O
regulamento, o modelo de requerimento e a calendarização estão disponíveis na página Web do
Centro “Os Templários”, no endereço http://cftemplarios.com/.
Prazo de candidatura
Entidade e local de entrega

Normas de apresentação

Requisitos de admissão

Admissão de candidaturas

Métodos de seleção

Normas e prazo para a realização
da entrevista

Afixação de lista definitiva

Reclamações e Recursos

A apresentação de candidaturas decorrerá de 19 de maio a 30 de
maio.
Em suporte papel:
Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria
Serviço de Administração Escolar da Escola Secundária Santa Maria
do Olival
Alameda Templários
2300-303 TOMAR
Em suporte digital:
secretaria@essmo.edu.pt
Com o requerimento da candidatura, os candidatos apresentarão
obrigatoriamente:
a) Um plano estratégico com as Orientações Gerais da Formação para
o Centro de Formação a implementar durante o mandato;
b) O curriculum académico e profissional;
c) Certidão comprovativa das ações, atividades e formações
apresentadas;
d) Outros elementos suscetíveis de influírem na apreciação de mérito,
designadamente para efeitos de avaliação curricular.
Podem candidatar-se ao concurso os professores do quadro de
nomeação definitiva e afetos aos agrupamentos de escolas associadas
do Centro de Formação “Os Templários”.
As listas de candidatos admitidos e excluídos, bem como a
notificação para a entrevista, serão publicitadas no dia 5 de junho na
página Web do Centro de Formação “Os Templários” e nos locais de
estilo da escola sede.
A seleção será feita por todos os Diretores dos Agrupamentos de
Escolas associadas do Centro de Formação “Os Templários”, com
base nos critérios de seleção constantes no regulamento.
Para efeitos da realização da entrevista, os candidatos deverão
comparecer na Escola sede do Centro de Formação “Os Templários”
(Escola Secundária Santa Maria do Olival) entre os dias 9 e 20 de
junho, de acordo com o calendário constante nas listas de candidatos
admitidos e excluídos.
A lista graduada definitiva, resultante da aplicação dos critérios e
ponderações previstos, será afixada no dia 27 de Junho, na página
Web do Centro de Formação “Os Templários” e nos locais de estilo
da escola sede do centro de formação.
Da decisão da Comissão Pedagógica cabe recurso a interpor à mesma
Comissão Pedagógica, no prazo de três dias úteis a partir da
publicitação da lista de seriação e notificação dos interessados.
Da decisão, cabe recurso para o Diretor Geral dos Estabelecimentos
Escolares, nos termos legalmente previstos.

A Diretora da Escola Sede
Maria Celeste Gonçalves Simões de Sousa
Escola Secundária Santa Maria do Olival, 15 de Maio de 2014

