AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES
Contribuinte nº.600074994
SEDE: Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Matos
Telefone 239 429 410 / 411 - Fax 239 422 602
Apartado 31 . 3350-909 Vila Nova de Poiares

Aviso de Abertura
Ano Letivo de 2018/19
Informa-se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de pessoal docente para o grupo
de Eletrotecnia - código 540 - Contratação de Escola, na aplicação informática disponibilizada na página da
Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), para suprir necessidades temporárias de serviço docente
na Escola E.B.2,3/S Dr. Daniel de Matos, Vila Nova de Poiares, nos termos definidos no artigo 39.º do
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, alterado e republicado, por último, pelo Decreto-Lei n.º 28/2017,
de 15 de março e demais legislação aplicável.
1- Modalidade de contrato de Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo.
trabalho
O contrato vigora apenas pelo período de duração do serviço letivo
distribuído e dos respetivos procedimentos de avaliação, tendo como limite
2- Duração do contrato
máximo o termo do ano escolar – 31 de agosto de 2019
3- Identificação do local de
trabalho

Escola E.B.2,3/S Dr. Daniel de Matos, Vila Nova de Poiares

4- Caracterização das
funções

Exercício de funções de lecionação de disciplinas no ensino secundário
(prosseguimento de estudos e cursos profissionais).

5- Requisitos de admissão

Qualificação profissional no grupo 540.

6- Documentos necessários

Certificado de habilitações conferente de qualificação profissional para o
grupo a concurso e declaração de estágio pedagógico no grupo referido;
Registo biográfico ou declaração de tempo de serviço prestado antes e
após a profissionalização.

7- Entrega de documentos portfólio

Os candidatos devem enviar a documentação pedida em formato digital até
ao momento exato de fecho do horário da aplicação para o concurso para o
seguinte email: secretaria@aepoiares.edu.pt

8- Critérios de seleção

9- Critérios de desempate

Graduação profissional nos termos do nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º
132/2012, de 27 de junho, alterado e republicado, por último, pelo DecretoLei n.º 28/2017, de 15 de março.
Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita
a seguinte ordem de preferências:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do
artigo anterior;
b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a
profissionalização;
c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da
profissionalização;
d) Candidatos com maior idade;
e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo.
Página 1 de 2

10- Divulgação do concurso

Página eletrónica do Agrupamento www.aepoiares.edu.pt.

11- Realização e Prazos
12- Horário a concurso

Página oficial da DGAE
Horário de Eletrotecnia – grupo de recrutamento 540 - 9 horas

13- Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do concurso será
feita na página do agrupamento.

14-Todas as declarações prestadas no presente processo devem ser suscetíveis de comprovação
documental. A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva
responsabilidade dos candidatos.
15- Motivos de exclusão do concurso:




A apresentação de declarações que não correspondam aos factos;
A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando solicitados;
O não cumprimento das normas presentes.

Vila Nova de Poiares, 2 de outubro de 2018
O Diretor

__________________________
(Dr. Eduardo Torres Sequeira)
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