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AVISO 

Contratação de Escola 

Recrutamento de docente do Grupo de Recrutamento 290  

Torna-se público que, ao abrigo dos artigos 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor, 

se encontra aberto, por um período de 3 dias úteis, o concurso para recrutamento de um/a professor/a do grupo 

de recrutamento 290 – Educação Moral Religiosa e Católica, por denúncia de contrato e não aceitação do horário 

pelos/as candidatos/as dos concursos anteriores, 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: Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

D. Caracterização das funções: Lecionar a disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica nas escolas do 1.º 

ciclo do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

E. Número de horas: 8 horas. 

F. Requisitos de admissão: Habilitação académica e profissional para o grupo de recrutamento 290. 

G. Critérios de seleção:  

1. Graduação Profissional - Ponderação 100% 

- Graduação Profissional – nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em 

vigor; 

ou 

- Classificação académica – nos Termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho, 

na redação em vigor (se não possuir Qualificação Profissional) 

 

H. 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/ – horário n.º 22. 

Argoncilhe, 04 de novembro de 2016 

A Diretora, 

 

Filomena Vieira 

https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/

