AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES
Contribuinte nº.600 074 994 – Código Agrupamento: 160520

SEDE: Escola E.B. 2,3/S Dr. Daniel de Matos
elefone 239 429 410 / 411 - Fax 239 422 602

Apartado 31 . 3350-909 Vila Nova de Poiares

AVISO
Atividades de Enriquecimento Curricular
Abertura de Concurso
Atividades Lúdico e Expressivas
(Ensino da Música)
O Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares, concelho de Vila Nova de
Poiares, torna público que, de acordo com a legislação em vigor, se encontra aberto, pelo período
de 30 de agosto a 4 de setembro de 2017, na aplicação informática no sítio da DGREH, o
procedimento com vista à contratação de docentes de Atividades Lúdico e Expressivas – Ensino
da Música, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de acordo com a
informação abaixo prestada:
1 – Caracterização do posto de trabalho


Lecionar Atividades Lúdico e Expressivas – Ensino da Música, no âmbito do programa

das atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.
2 – Requisito de admissão

a) Habilitação profissional ou própria para o Ensino da Música;
3 – Local trabalho


Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares

4- Horário


Horário 1 - 10 horas ( período da tarde) : 6 horas - Arrifana + 4 horas - São Miguel



Horário 2 – 9 horas (período da tarde): 7 horas - Santo André + 2 horas - São Miguel

5- Duração do Contrato


Prazo de Duração do Contrato: Tem início a partir do dia da assinatura do contrato e

termo em 30 / 06 /2018.


6- Remuneração:


O valor das remunerações dos professores afetos às AEC é calculado por hora letiva

proporcional ao índice 126 para professores com habilitação igual à licenciatura e ao índice 89
nos restantes casos.
7 – Critérios de seleção e ordenação
7.1- Graduação profissional: obtida a partir da seguinte fórmula: 0,5 x n.º de dias
lecionados antes da profissionalização + n.º de dias lecionados depois da profissionalização até
31/07/2017, a dividir por 365 a cujo resultado se soma a classificação académica.
Pontuação Máxima: 35 pontos

7.2 - Habilitação Académica: bacharel: 5 pontos, licenciatura: 15 pontos, pós-graduação:
20 e mestrado/doutoramento 25 pontos;

7.3 - Tempo de serviço total prestado na lecionação ( Ensino da Música), de acordo com
as habilitações solicitadas no ponto 2 deste aviso de abertura, convertido em dias, até 31 de julho
de 2017;
Pontuação Máxima: 40 pontos

8- Critério de desempate: por ordem de prioridade
1 .ª Experiência na área (Expressão Musical) a que se candidata, ( Sim = 1) (Não =0)

2.ª Tempo de serviço só nas AEC na área a que candidata até 31/07/2017
3.ª Graduação profissional até 31/07/2017 – deve ser igual à colocada no ponto 7.1
4.º Classificação Académica ( classificação final de curso)
5.ª Idade ( a começar pelos mais velhos)

9- Formalização da Candidatura
A candidatura é formalizada através do preenchimento do formulário eletrónico disponível
no site da internet, da DGAE, (http://www.dgae.mec.pt/). O prazo de candidatura é de 3 dias
úteis seguintes à data da introdução da oferta de trabalho na aplicação informática da DGRHE

10– Informações:
- Depois de selecionados, os candidatos de acordo com o seu número de ordenação, serão
contactados para escolherem o horário que pretendem.
- O candidato deverá colocar na sua candidatura eletrónica o seu número de contacto, de
preferência telemóvel.

11- No momento da seleção, após o concurso, aos dados considerados nos pontos 7.1 e 7.3
serão aplicadas as Tabelas I, e II respetivamente.

Tabela I
Graduação Profissional

Pontos

0 a 10

10

11 a 15

15

16 a 20

20

21 a 25

25

26 a 29

30

+ 29

35

Tabela II

Dias de Serviço

Pontos
5

De 51 a 365 dias de serviço
De 366 dias a 730 dias de serviço

10

De 731dias a 1095 dias de serviço

15

De 1096dias a 1460 dias de serviço

20

De 1461 dias a 1825 dias de serviço

25

De 1826 dias a 2190 dias de serviço

30

De 2191dias a 2555 dias de serviço

35

Mais de 2555 dias de serviço

40

Nota: Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas
do concurso será feita na página do agrupamento.
Todas as declarações prestadas têm de ser confirmadas no ato da apresentação. A
não apresentação dos documentos solicitados anulará a candidatura.
30/08/2017

O Diretor

________________________________
( Eduardo Sequeira)

