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Torna-se público que se encontra aberto o procedimento concursal para a contratação de um docente 

do grupo de recrutamento 230 – Matemática e Ciências, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 

de junho, em regime de substituição por doença, nos seguintes termos: 

 

Modalidade de contrato: Trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto. 

 

Duração do contrato: Temporário. Ao contrato aplica-se o disposto no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012 de 27 de junho. 

Número de horas: 22 horas. 

 

Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

 

Caracterização das funções: As definidas no artigo 35.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Secundário, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro. 

 

Requisitos de admissão: Qualificação profissional para o grupo de recrutamento 230 – Matemática e 

Ciências, nos termos da alínea d) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 27/2006 

de 10 de fevereiro. 

 

Critérios de seleção:  

Graduação Profissional com a ponderação de 50 % 

Graduação profissional, de acordo com o n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de 

junho. 

O tempo de serviço a considerar reporta-se a 31 de agosto de 2012. 

 

Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 50 % 

A entrevista de avaliação de competências visa obter informações sobre comportamentos profissionais 

diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função. 

Na entrevista, o candidato deve demonstrar competências adquiridas como docente do grupo de 

recrutamento do horário a concurso, sendo avaliado nos subcritérios que a seguir se apresentam. 
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SUBCRITÉRIO SUBPONDERAÇÃO 

Competências de comunicação. 13 % 

Relacionamento interpessoal. 12 % 

Capacidade de trabalho em equipa. 12 % 

Competências de resolução de conflitos. 13 % 

 

Local de candidatura: O processo de seleção tem como suporte a aplicação informática concebida 

pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE). O acesso à referida aplicação informática é 

efetuado através da página eletrónica da DGAE, em https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/. 

 

Argoncilhe, 09 de abril de 2013. 

 

A Diretora, 

 

Filomena Vieira 


