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AVISO 

Contratação de Escola – Grupo de Recrutamento 290 

 

Torna-se público que, depois de esgotados os candidatos da lista de Bolsa de Contratação de Escola, se encontra 

aberto, por um período de 3 dias úteis, o procedimento concursal de contratação de escola para um horário de 6 

horas para o Grupo de Recrutamento 290, ao abrigo dos artigos 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de 

junho, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio, nos seguintes termos: 

 

A. Modalidade de contrato: Trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial. 

 

B. Duração do contrato: Anual. 

 

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

 

D. Caracterização das funções: Lecionar a disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica no Ensino Básico. 

 

E. Número de horas: 6 horas. 

 

F. Requisitos de admissão: De acordo com o definido no Decreto-Lei n.º 70/2013 de 23 de maio e Despacho n.º 

6809/2014 de 23 de maio e demais legislação aplicável. 

 

G. Critérios de seleção:  

1. Graduação Profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na 

redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio, com uma ponderação de 50%. 

2. Avaliação curricular, de acordo com o modelo disponível na página eletrónica do Agrupamento, com uma 

ponderação de 50%. 

3. Para efeitos de desempate, será utilizada a entrevista. 
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H. Avaliação curricular: 

1. À avaliação curricular aplicam-se as normas constantes na Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada 

pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, de acordo com os seguintes subcritérios e subponderações: 

SUBCRITÉRIOS SUBPONDERAÇÃO 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

- Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho docente dos últimos 
3 (três) anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente. 

 
20 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

- Caracterize o seu nível de envolvimento na concretização da atividade, no âmbito do 
Plano Anual de Atividades, que considere mais relevante. 

 
10 

- Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação do grupo de 
recrutamento ao qual se candidata? 

 
10 

- Qual a experiência profissional contabilizada em dias, em que desempenhou funções 
de Diretor de turma (estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, e 
outros, previstos nos diplomas das diferentes modalidades de ensino). 

 
 

10 

HABILITAÇÕES E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

- Indique outra formação relevante para o Grupo de Recrutamento a que se candidata. 20 

- Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua nos últimos 10 (dez) anos, na área da docência, ou 
seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de 
ensino. 

 
 

10 

- Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua nos últimos 10 (dez) anos, na prática pedagógica e 
didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão 
da sala de aula. 

 
 
 

10 

- Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua nos últimos 10 (dez) anos, em tecnologias da 
informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar. 

 
 

10 
 

2. Os candidatos deverão enviar o respetivo currículo para o endereço contratacao.argoncilhe@gmail.com, até ao 

fecho do horário na aplicação. O currículo deve ser, obrigatoriamente, elaborado em modelo próprio disponível 

na página eletrónica do Agrupamento, em http://agrupamento-argoncilhe.edu.pt/Argoncilhe/, tendo o máximo de 6 

páginas. Anexo ao currículo, deve ser enviada uma cópia da declaração de concordância do bispo da 

diocese correspondente à área territorial do Agrupamento. 

 

I. Processo de seleção: 

1. Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com o critério da Graduação Profissional, sendo a lista 

divulgada na página eletrónica do Agrupamento.  

mailto:contratacao.argoncilhe@gmail.com
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2. Terminado o processo de seleção, a lista final ordenada é publicitada nos termos do definido nos n.os 15 e 16 

do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 

83-A/2014 de 23 de maio, sendo o processo de aceitação da colocação e apresentação efetuado conforme o 

previsto nos n.os 17, 18 e 19 do artigo 39.º do diploma legal anteriormente mencionado. 

 

3. Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, a escola pode selecionar, a título 

excecional, docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de seleção identificados, substituindo a 

graduação profissional pela classificação académica acrescida de 0,5 pontos por cada ano escolar completo, 

arredondado às milésimas, nos termos da subalínea iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012 de 27 de junho, na redação que lhe é conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio. 

 

J. 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, 25 de setembro de 2015 

 

A Diretora, 

 

Filomena Vieira 

 

 

 


