
 

 

AVISO Nº 

Contratação de escola 

Informa-se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de um docente do 

560 – Ciências Agropecuárias, na aplicação informática disponibilizada na página da Direção

(DGAE), para suprir necessidades temporárias de serviço, nos termos definidos no 

27 de Junho, na redação dada pelo Decreto-
 

Modalidade de contrato de trabalho 

Horário semanal 
 

Duração do contrato 

Identificação do local de trabalho 

Caracterização das funções 

Requisitos de admissão 

Critérios de seleção 
 

Divulgação do concurso 
 

 

 

                  

AVISO Nº 7-2014/2015 
 

ação de escola – ano letivo 2014-
 

se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de um docente do 

, na aplicação informática disponibilizada na página da Direção-Geral da Administração Escolar 

(DGAE), para suprir necessidades temporárias de serviço, nos termos definidos no artigo 39º do Decreto
-Lei nº 83-A/2014  e demais legislação aplicável. 

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

 

7 horas 

O contrato vigora apenas pelo período de duração do serviço distribuído 

respetivos procedimentos de avaliação final 

 

Escolas do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar

 

Lecionação da área de Jardinagem e Agricultura de Curso Vocacional do 3º ciclo

 

Habilitação profissional para o grupo de recrutamento  56
(Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a 

escola, a título excecional, selecionar docentes com habilitação própria

nota c) em critérios de seleção) 

1.Graduação profissional – 50% 
 

Nota a) 

A graduação profissional é a determinada nos ternos do nº1 do artigo 11º do 

Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho, na redação dada pelo Decreto

83-A/2014   

 

2.Avaliação curricular – 50% 
 

2.A. Habilitação académica (10%) 

2.B. Formação profissional realizada nos últimos cinco anos 

2.C. Relevância da experiência profissional adquirida

dinamização de projetos pedagógicos, níveis lecionados 

desempenhadas (17%) 

2.D. Duas últimas classificações de desempenho ( 6%)

 

Nota b)  

No caso em que o candidato, por razões que lhe não sejam imputáveis, não 

possua avaliação de desempenho, os 6% previstos para o subcritério 2D serão 

redistribuídos da seguinte forma: 2B- 3%; 2C – 3% 

 

Nota c)  

Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a 

escola, a título excecional, selecionar docentes com habilitação própria, 

seguindo os critérios de seleção supra indicados, mas substituindo no ponto 1. a 

graduação profissional pela classificação académica acrescida de 0,5 pontos por 

cada ano escolar completo, arredondada às milésimas, nos termos da subalínea 

iii) da alínea b) do n.º 1do artigo 11.º do Decreto

Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014
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-2015 

se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de um docente do grupo de recrutamento 
Geral da Administração Escolar 

artigo 39º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 

O contrato vigora apenas pelo período de duração do serviço distribuído e dos 

Escolas do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar 

Lecionação da área de Jardinagem e Agricultura de Curso Vocacional do 3º ciclo 

ara o grupo de recrutamento  560 
(Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a 

escola, a título excecional, selecionar docentes com habilitação própria  - ver 

A graduação profissional é a determinada nos ternos do nº1 do artigo 11º do 

Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 

nos últimos cinco anos (17%) 

2.C. Relevância da experiência profissional adquirida, designadamente a 

dinamização de projetos pedagógicos, níveis lecionados e funções 

2.D. Duas últimas classificações de desempenho ( 6%) 

No caso em que o candidato, por razões que lhe não sejam imputáveis, não 

possua avaliação de desempenho, os 6% previstos para o subcritério 2D serão 

 

Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a 

escola, a título excecional, selecionar docentes com habilitação própria, 

seguindo os critérios de seleção supra indicados, mas substituindo no ponto 1. a 

ela classificação académica acrescida de 0,5 pontos por 

cada ano escolar completo, arredondada às milésimas, nos termos da subalínea 

do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 

A/2014   

armamar.com  



 

 

                              

1. O presente concurso de contratação de escola 

 

2. O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção

Administração Escolar através da sua página Internet.

 

3. O prazo de candidatura, utilizando a aplicação informát

 

4. Findo o prazo de candidatura, será divulgada, em 

dos candidatos de acordo com o critério 1 - Graduação profissional

 

5. Até às 17h do segundo dia útil seguinte ao terminus do prazo da candidatura

deverão os candidatos proceder à apresentação de 

curricular, exclusivamente por um dos seguintes meios:
 

i.  nos Serviços de Administração Escolar da Escola Básica, Secundária Gomes Teixeira, Armamar, mediante recibo;

ii. por correio eletrónico , para armamar.direcao@gmail.com

 

6. O currículo, em formato PDF, não pode exceder 2 páginas e deve conter os elementos necessários à aplicação dos subcritérios 

indicados para a avaliação curricular, bem como os elementos necessários à aplicação dos seguintes critérios de desempate de 

candidatos com a mesma classificação final: 
 

i. Classificação profissional mais elevada;

ii. Maior tempo de serviço após profissionalização;

iii. Maior tempo de serviço antes da profissionalização;

iv. Candidato com maior idade; 

 

7. A avaliação curricular é pontuada nos termos do documento anexo a este guião. 

 

8. O não respeito das regras enunciadas nos 

 

Designação de júri para concurso de 

Ana Cristina Guimarães Mexia Leitão, Diretora do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, designa para o 

júri do concurso de contratação de escola publicitado 

1. Joaquim Manuel Calheiros Duarte, Subdiretor, que preside,

2. Maria Manuela Saavedra, Coordenadora do Departamento de Expressões, 1º vogal, que substitui o Presidente nas suas 

faltas e impedimentos; 

3. Carla Cabral, QA, 2ª vogal  

Vogal Suplente: Mª da Anunciação Pinheiro, Adjunta da Direto

 

Armamar, 22 de outubro de 2014 

                              Guião do procedimento 
 

1. O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com os seguintes procedimentos:

2. O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção

através da sua página Internet. 

utilizando a aplicação informática referida no número anterior, é de três dias úteis.

divulgada, em www.aegomesteixeira-armamar.com , através

Graduação profissional. 

seguinte ao terminus do prazo da candidatura, a explicitar no EDITAL referido no ponto 4., 

deverão os candidatos proceder à apresentação de currículo, para efeitos da eventual aplicação do critério 

, exclusivamente por um dos seguintes meios: 

Administração Escolar da Escola Básica, Secundária Gomes Teixeira, Armamar, mediante recibo;

armamar.direcao@gmail.com, solicitando o recibo de leitura do respetivo mail.

, não pode exceder 2 páginas e deve conter os elementos necessários à aplicação dos subcritérios 

indicados para a avaliação curricular, bem como os elementos necessários à aplicação dos seguintes critérios de desempate de 

 

i. Classificação profissional mais elevada; 

ii. Maior tempo de serviço após profissionalização; 

iii. Maior tempo de serviço antes da profissionalização; 

. A avaliação curricular é pontuada nos termos do documento anexo a este guião. (Anexo A) 

 pontos anteriores determina a exclusão do candidato do procedimento concursal.

 
Designação de júri para concurso de contratação de escola 

 
Ana Cristina Guimarães Mexia Leitão, Diretora do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, designa para o 

júri do concurso de contratação de escola publicitado mo aviso supra indicado: 

Subdiretor, que preside, 

. Maria Manuela Saavedra, Coordenadora do Departamento de Expressões, 1º vogal, que substitui o Presidente nas suas 

Mª da Anunciação Pinheiro, Adjunta da Diretora. 

A Diretora 

 

 

( Ana Cristina Guimarães Mexia Leitão) 
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-se-á de acordo com os seguintes procedimentos: 

2. O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da 

ica referida no número anterior, é de três dias úteis. 

, através de EDITAL, a lista ordenada 

, a explicitar no EDITAL referido no ponto 4., 

, para efeitos da eventual aplicação do critério 2 – Avaliação 

Administração Escolar da Escola Básica, Secundária Gomes Teixeira, Armamar, mediante recibo; 

, solicitando o recibo de leitura do respetivo mail. 

, não pode exceder 2 páginas e deve conter os elementos necessários à aplicação dos subcritérios 

indicados para a avaliação curricular, bem como os elementos necessários à aplicação dos seguintes critérios de desempate de 

pontos anteriores determina a exclusão do candidato do procedimento concursal. 

Ana Cristina Guimarães Mexia Leitão, Diretora do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar, designa para o 

. Maria Manuela Saavedra, Coordenadora do Departamento de Expressões, 1º vogal, que substitui o Presidente nas suas 



Página 3 de 3 

 

ANEXO A 
AVALIAÇÃO CURRICULAR 

 

Subcritério: Habilitação académica ( 20 pontos ) Pontos Assinalar X 

Mestrado ou superior ( na área ) 20  

Licenciatura ou equivalente 16  

Bacharelato ou equivalente 12  

Pontuação do subcritério  

Subcritério: Formação Profissional ( 34 pontos) Pontos Assinalar X 

Nº de horas de 

frequência de 

ações de formação 

creditadas 

Creditadas e específicas do grupo de 

recrutamento a contrato 

≤ 25h 14  

>25h 22  

Creditadas de relevância para a ação educativa ≤25h 6  

>25h 12  

Frequência de ações não creditadas dinamizadas por escola ou 

orientadas para a ação educativa * 

≤25h 4  

>25h 8  

Pontuação do subcritério  

Subcritério: Experiência profissional ( 34 pontos) Pontos Assinalar X 

Lecionação de área de agricultura ou afim em curso vocacional, 

profissional ou CEF 

≤ 5 anos 10  

>5 anos 20  

Participação em projetos de escola e ou concursos  Sim  10  

Não 0  

Exercício de cargos no âmbito dos Projetos Educativos das escolas onde 

exerceu funções  

Sim 4  

Não 0  

Pontuação do subcritério  

Subcritério: Avaliação de desempenho ( 12 pontos) Pontos Assinalar X 

 

Duas últimas classificações de 

desempenho** 

Bom 8  

1 Bom e 1 classificação superior a Bom  10  

2 classificações  superiores a Bom 12  

Pontuação do subcritério  

PONTUAÇÃO TOTAL DA AVALIAÇÃO CURRICULAR  

*A considerar apenas na ausência de frequência de ações creditadas.**Caso o candidato tenha apenas uma avaliação de 

desempenho, a pontuação de 4, 5 ou 6 será atribuía respetivamente à classificação de Bom, Muito Bom e Excelente. 


