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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – ANO LETIVO 2013/2014 

Aviso de abertura de procedimento de seleção 

 

Nos termos do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho, encontra-se aberto, pelo 

prazo de 3 dias úteis a contar do dia 15 de janeiro de 2014, Concurso de Contratação de Escola, para um 

horário de dezoito horas do grupo de recrutamento 420, para lecionação de Geografia. 

O processo de candidatura realiza-se através da aplicação informática disponibilizada para o efeito 

pela Direção-Geral da Administração Escolar. 

 Modalidade de contrato de trabalho: contrato de trabalho em funções públicas a termo resolu-

tivo incerto. 

 Duração do contrato: durante todo o tempo necessário para a conclusão da tarefa ou serviço 

contratualizado, tendo como limite máximo o termo do ano escolar. 

 Local de trabalho:  

Escola EB 2,3 de Celeirós 

Avenida Sr. da Paciência 

 4707-448 Celeirós – Braga. 

 Caracterização das funções: Atividade docente.  

 Requisitos de admissão: até ao termo fixado para a apresentação da candidatura, o candidato 

deve reunir os requisitos gerais e específicos constantes do artigo 22.º do ECD. 

 Critérios de seleção: 

a) Graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 132/2012, de 27 de 

Junho (com ponderação de 50%); 

b) Avaliação Curricular (com ponderação de 50%), com os seguintes subcritérios: 

i. Habilitação Académica (10%) 

ii. Formação Profissional (15%); 

iii. Experiência Profissional (20%); 

iv. Avaliação de Desempenho (5%). 

 

Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com o critério a), sendo a lista divulgada na 

página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Celeirós. 
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A aplicação do disposto no critério b) é feita por tranches sucessivas de cinco candidatos, por 

ordem decrescente da graduação até à satisfação das necessidades. 

i. Na avaliação da Habilitação Académica é atribuída a seguinte valoração: 

 15 valores: Doutoramento na área científica do grupo de recrutamento a concurso (Geo-

grafia); 

 10 valores: Mestrado (não integrado) na área científica do grupo de recrutamento a con-

curso (Geografia); 

 5 valores: Pós-graduação ou curso de especialização na área científica do grupo de recru-

tamento a concurso (Geografia); 

ii. Na avaliação da Formação Profissional é atribuída a seguinte valoração: 

 20 valores: Formação acreditada com duração superior a 50 horas no grupo de recrutamento 

420; 

 15 valores: Formação acreditada com duração entre 25 e 50 horas no grupo de recrutamento 

420; 

 10 valores: Formação acreditada com duração inferior a 25 horas no grupo de recrutamento 

420; 

 0 valores: sem qualquer formação no grupo de recrutamento 420. 

iii. Na avaliação da Experiência Profissional é atribuída a seguinte valoração: 

 20 valores: Mais de 1095 dias de serviço, no grupo de recrutamento 420; 

 15 valores: De 365 até 1095 dias de serviço, no grupo de recrutamento 420; 

 10 valores: Até 365 dias de serviço, no grupo de recrutamento 420; 

 0 valores: Sem qualquer dia de serviço, no grupo de recrutamento 420; 

iv. Na avaliação da Avaliação de Desempenho é atribuída a seguinte valoração: 

 10 valores, para avaliação do desempenho docente de 2012/2013 superior a Bom. 

 

Toda a informação constante em cada um dos subcritérios apresentados, para ser considerada 

válida, terá de ser devidamente comprovada/documentada. 

Esta informação está publicitada no site e na escola sede do agrupamento. 

 

Celeirós, 15 de janeiro de 2014 

 

A Diretora 

Célia Maria Bernardo Pereira Simões 

 

 


