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Contratação de Escola  

Aviso n.º 8 

I 

1 .  Nos termos do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83- 

A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014 de 22 de julho, e demais 

legislação aplicável, está aberto concurso para contratação de um docente para o grupo 300 (Português) 
- 20 horas (substituição). 

 

N.º do Horário N.º Horas Grupo 

29 20 300 – Português 
 

II 
1. O presente concurso de contratação de escola desenvolver‐se‐á de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) O processo  de  candidatura  é  aberto  através  da  aplicação  informática  disponibilizada  pela 
Direção‐Geral da Administração Escolar;  

b) Os candidatos apenas podem inscrever‐se utilizando a aplicação informática referida no número 

anterior. 

c) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos e prazos do 
concurso são os constantes do presente aviso e divulgados na página da internet do agrupamento, 

em http://www.aejbv.pt 

d) O prazo para a apresentação das candidaturas é de três dias úteis contados a partir do dia útil 

seguinte àquele em que a necessidade for divulgada na aplicação informática da DGAE (SIGRHE). 

e) O contrato de trabalho será celebrado a termo resolutivo incerto, produz efeitos a partir do dia da 

apresentação e termina quando a necessidade que originou o presente concurso terminar. 
 

f) O local de trabalho será no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas (Escola Secundária José 
Belchior Viegas e Escola EB 2,3 Poeta Bernardo Passos), desenvolvendo-se em horário normal/diurno. 

g) As funções a desempenhar prevêem a lecionação das disciplinas previstas para o grupo 300 

(Português). 

III 

1. É requisito de admissão ao concurso a apresentação de currículo (tendo como referência o modelo 

europeu): 
 

1.1. O currículo deve ser enviado para o e-mail geral@aejbv.pt, até ao momento exato do fecho da 
candidatura ao horário na aplicação, e nele deve constar informação clara e inequívoca que 
permita a aplicação de todos os critérios de seleção, assim como, os documentos que 
comprovem os dados inseridos na aplicação (SIGRHE). 

 
2. São critérios objetivos de seleção de candidatos, a seguir obrigatoriamente: 

 
2.1. GP – A Graduação profissional nos termos do n.º 1 do art.º 11.º do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 36/2014 de 22 de julho com uma ponderação de 50%. 

Os candidatos devem cumprir as indicações da plataforma em Resposta aos Critérios de 
Seleção – Formulário. 

 

 
2.2. AC - A avaliação curricular incide sobre os seguintes fatores de apreciação, com um total de 100 pontos, 

com uma ponderação de 50%: 

2.2.1. Avaliação de desempenho, relativa ao último período, não superior a 3 anos (arredondada às 

centésimas) anterior à aplicação das quotas: 

 9,000 ou + ---------------------------------------------------------- 25 Pontos 

 8,000 a 8,900 ------------------------------------------------------- 20 Pontos 

 6,500 a 7,900 -------------------------------------------------------  15 Pontos 

  Sem avaliação ------------------------------------------------------- 05 Pontos 
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2.2.2. Experiência profissional (em direção de turma nos últimos 3 anos letivos): 

 + de 1095 dias--- --------------------------------------------------- 25 Pontos 

 De 366 a 1095 dias ------------------------------------------------- 20 Pontos 

 Até 365 dias --------------------------------------------------------- 15 Pontos 

 Sem experiência  ----------------------------------------------------   5 Pontos 

2.2.3. Habilitações académicas para o grupo a que concorre: 

 Habilitação profissional--------------------------------------------- 25 Pontos 

 Habilitação Própria ------------------------------------------------- 15 Pontos 

2.2.4. Formação complementar (Formação acreditada, diretamente relacionada com as áreas funcionais 
a recrutar, adquirida nos últimos 3 anos letivos): 

 + de 50 horas ------------------------------------------------------ 25 Pontos 

  + de 25 horas e até 50 horas ------------------------------------- 20 Pontos 

  Até 25 horas ------------------------------------------------------- 15 Pontos 

  Sem formação  ----------------------------------------------------   5 Pontos 

TOTAL 100 Pontos 

3. Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com os critérios mencionados no subponto 2.1 do n.º 2 do 

capítulo III, cuja graduação profissional é automaticamente calculada pela aplicação, e confirmada pelo Júri, 

por comparação com os documentos comprovativos enviados para o e-mail geral@aejbv.pt. 

 

4. Posteriormente, a aplicação do disposto no subponto 2.2 do n.º 2 do capítulo III é feita a todos os candidatos 
admitidos, de acordo com a ponderação estabelecida para cada critério. 

 

5. Após a aplicação dos subpontos 2.1 e 2.2 do n.º 2 do capítulo III, a todos os candidatos admitidos e de modo 
a obter uma lista final ordenada de forma decrescente, com arredondamento até às milésimas, ambas as 
componentes de pontuação – graduação profissional e avaliação curricular – serão convertidas numa escala de 
0 a 20. Para tal, aplica-se a fórmula constante no ponto 5 da Nota Informativa da DGAE – Contratação de 
Escola 2014/2015, de 13 de outubro de 2014: 

 

 

 
  0,5 x  (GP-Min) x       20      + 0,5 x  AC x  20  
                                   Max-Min                        100 

 
onde: 
  

GP – valor da graduação profissional do candidato  

AC – pontuação atribuída ao candidato nas respostas aos critérios da avaliação curricular  

Max – valor máximo de GP da lista dos candidatos ao horário  

Min – 0 (zero) 

 
6. Caso se esgote a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, serão ordenados os docentes 

portadores de habilitação própria, seguindo os critérios de seleção previstos no n.º 2 do capítulo III 

substituindo no subponto 2.1 do referido n.º 2, a graduação profissional pela classificação académica 

acrescida de 0,5 pontos por cada ano escolar completo arredondada às milésimas, nos termos da subalínea 

iii) da alínea b) do n.º 1 do art.º 11.º do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014 de 22 

de julho. 

IV 

1. Critérios de desempate a aplicar sucessivamente: 
 

a) Graduação profissional, por ordem decrescente; 

b) Entrevista 
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V 

1. São motivos de exclusão: 

a) A não apresentação do currículo dentro do prazo referido ou a sua apresentação em desconformidade 

com o exigido no ponto 1.1 do n.º 1 do capítulo III. 

b) A não prestação das informações ou envio de documentos comprovativos que lhe são solicitados no 

presente aviso, ou que venham a ser solicitados pelo júri,  no decorrer do concurso. 

c) A prestação de declarações não correspondentes aos factos. 

 
 

VI 

1. Disposições finais: 
 

a) Terminados todos os procedimentos de seleção, será publicitada a lista final ordenada dos candidatos 

admitidos e a lista dos excluídos, na página eletrónica do agrupamento em http://www.aejbv.pt, e  

nos locais de estilo  da escola, no prazo  máximo estimado de uma semana, iniciando-se o processo 
de seleção, enviando o SIGRHE automaticamente um email ao candidato selecionado. 

 
b) Composição do Júri: 

- Presidente: Maria João Pereira Carvalho 

- 1.ª Vogal efetiva: Noémia de Sousa Cavaco Pires 

- 2.º Vogal efetivo: Carlos Manuel dos Santos Guerra 

Suplentes: 

- Décio Fabrício Pica Serrano 

São Brás de Alportel, Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 22 de abril de 2016 
 
 
 
 

A diretora 

 

Nídia de São José Correia Amaro 

http://www.aejbv.pt/

