
 
 

 
 

 
  

 
 

      Escola Sede: Praceta do Eleito Local 4505-014 Argoncilhe          227 455 793 / 227 455 795                 96 2192889 / 96 2192890                227 455 803  

      geral@ agrupamento-argoncilhe.edu.pt  /  secretaria@ agrupamento-argoncilhe.edu.pt                 http://agrupamento-argoncilhe.edu.pt/                         

AVISO 

Oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular 

Torna-se público que se encontra aberto o procedimento concursal para recrutamento de profissionais, com vista a 

assegurar as necessidades de serviço no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, nos seguintes termos: 

 

A. Local de trabalho da oferta: A oferta destina-se a lecionar as AEC de Música nas escolas do 1.º ciclo das freguesias de 

Argoncilhe, Sanguedo e Nogueira da Regedoura, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, Santa Maria da 

Feira. 

 

B. Prazo e datas 

Prazo de candidatura: 3 dias úteis. 

Data de início da colocação: 10/05/2018 Data de fim da colocação: 22/06/2018 

 

C. Horários e vagas:  

AEC Número de horas semanais Número total de vagas 

Música 4 1 

 

D. Requisitos de admissão, critérios e procedimentos de seleção adotados: 

1 – Habilitação Profissional e Académica 

Os candidatos devem possuir habilitações profissionais ou próprias para a AEC a que se candidatam, sob pena de 

exclusão, nos termos que a seguir se apresenta: 

AEC Habilitação Pontuação 

Música 

Habilitação profissional para a docência dos grupos de recrutamento 250  40 

Habilitação profissional para a docência dos grupos de recrutamento 110 ou 610 20 

Habilitação própria para a docência do grupo de recrutamento 250 ou 610    10 

 

2 – Classificação Académica  

A classificação académica corresponde à nota de curso, sendo valorada até ao máximo de 20 pontos. 

 

3 – Tempo total de serviço para concurso (até 31/08/2017, em dias). 

O tempo de serviço deve ser registado em dias, sendo pontuado do seguinte modo:  

Tempo de serviço Pontuação 
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Mais de 1825 dias  40 pontos 

De 1461 a 1825 dias  30 pontos 

De 1096 a 1460 dias  20 pontos 

De 731 a 1095 dias  15 pontos 

De 366 a 730 dias  10 pontos 

De 1 a 365 dias  05 pontos 

Sem tempo de serviço 0 pontos 

 

E. Critérios de desempate: 

Os candidatos devem indicar corretamente, sob pena de exclusão, os seguintes critérios de desempate: 

Ordem Critério 

1.º Tempo total de serviço para concurso, em dias, até 31/08/2017, dando-se preferência ao candidato com maior 

número de dias; 

2.º Tempo de serviço prestado nas AEC, em dias, até 31/08/2017, dando-se preferência ao candidato com maior 

número de dias; 

3.º Nota da classificação académica, dando-se preferência ao candidato com classificação académica mais 

elevada; 

4.º Idade (anos) 

 

 

F. 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.mec.pt/. 

 

G. Divulgação: É elaborada uma lista de ordenação por oferta a concurso, a qual se considera como reserva de 

recrutamento até ao final do respetivo ano escolar, desde que contenha candidatos que cumpram os requisitos e perfil 

exigidos em número superior às vagas publicitadas. 

 

 

H. Documentos a apresentar nos Serviços Administrativos do Agrupamento, no prazo de 10 dias após colocação, 

sob pena de exclusão: 

- Diploma ou certidão de habilitações profissionais legalmente exigidas; 

- Declaração(ões) do tempo de serviço para concurso, em dias, até 31/08/2017; 

- Declaração(ões) do tempo de serviço prestado nas AEC, em dias, até 31/08/2017; 

- Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, NIF e NISS; 

- Prova do cumprimento das leis de vacinação obrigatória; 

https://sigrhe.dgae.mec.pt/
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- Certidão de robustez física e de perfil psíquico para o exercício da função; 

- Certidão do registo criminal. 

 

I. Legislação aplicável:  

A informação prestada neste Aviso não dispensa a consulta da respetiva legislação em vigor, em especial da seguinte: 

- Portaria n.º 644-A/2015 de 24 de agosto; 

- Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169/2015 de 24 de 

agosto. 

 

Argoncilhe, 3 de maio de 2018 

 

 

O Diretor, 

 

Fernando Sério 

 

 


