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Aviso de Abertura de procedimento concursal para  

contratação de escola de docente - Grupo 110 
 
De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

junho divulga-se a abertura do procedimento concursal para o recrutamento de um 

docente do grupo de recrutamento 110, para suprimento de necessidade temporária, 

pelo Agrupamento de Escolas Alves Redol, nas condições seguintes: 

 
Horário 1 

Legislação de referência Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho; Portaria n.º 
145-A/2011 de 6 de abril 

Identificação da modalidade de trabalho Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

Identificação da duração do contrato Enquanto durar o impedimento da titular do lugar, no 
máximo, até final do ano escolar-concluído o serviço letivo 
distribuído e os respetivos procedimentos de avaliação 

Identificação do local de trabalho Escola Básica Dr. Vasco Moniz 

Caracterização das funções Exercício de funções docentes nas disciplinas abaixo 
indicadas 

Número de horas semanais 25 horas  

Disciplinas a lecionar Todas do 1º ciclo 

Requisitos de admissão Licenciatura 1º ciclo 

Realização do concurso Aplicação informática disponibilizada para o efeito pela 
DGAE em www.dgrhe.min-edu.pt 

Entrega de documentos Pessoalmente, nos serviços administrativos na escola-sede, 
nos termos do artigo 41.º do DL n.º 132/2012, de 27/6, ou 
através do endereço de e-mail diretor@esar.edu.pt 

Divulgação da oferta No portal do grupamento em www.esar.edu.pt e afixação 
na escola-sede, pelo prazo de três dias úteis 

 
Critérios de seleção 

Graduação profissional - nos termos do n.º 1 do artigo 
11.º, com a ponderação de 50% 

Avaliação Curricular, com uma ponderação de 50%, 
avaliada através dos seguintes subcritérios: 

Habilitação Académica, com uma ponderação de 10% 

Experiência Profissional, com uma ponderação de 20% 

Formação profissional, com uma ponderação de 10% 

Avaliação de Desempenho relativa ao último período, não 
superior a 3 anos, em que o candidato exerceu funções 
docentes, com uma ponderação de 10% 

Seleção 
Será selecionado o candidato que tiver a pontuação mais 
elevada resultante da aplicação da fórmula anterior 

Critérios de desempate 

Em caso de igualdade na graduação final, serão utilizados, 
sucessivamente, como subcritérios de desempate: 
a)classificação profissional (no caso de docentes 
profissionalizados) ou classificação académica (no caso dos 
candidatos com habilitação própria); b) pontuação obtida 
no subcritério experiência profissional; c)pontuação obtida 
no subcritério formação profissional; d) pontuação obtida 
no subcritério avaliação de desempenho docente; e) n.º de 
anos completos de serviço docente efetivo no grupo 110 de 
recrutamento até candidatos com mais tempo de serviço; 
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f) candidatos com mais idade. 

Júri 
Adjuntas do Diretor, Prof.ª Cidália Graça, e Profª. Virgínia 
Santos, Coordenadora de Departamento, Profª. Lídia 
Rebelo  

Publicitação 
Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das 
listas finais ordenadas do concurso será feita no portal do 
agrupamento e afixada na escola-sede do agrupamento 

 

Vila Franca de Xira, 17 de abril de 2014 
 
 

O Diretor 
 

                                     Prof. Teodoro de Assunção Bernardo Roque 


