AVISO
Contratação de Escola 2018 – 2019
Informam-se os interessados que está aberto o concurso de Contratação de Escola, na página da
DGAE http://www.dgae.min-edu.pt, para substituição de um docente ausente temporariamente, no
Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta (AEFEC), de acordo com o Decreto-Lei nº
132/2012, de 27 de junho na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio,
retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de julho, e demais legislação
aplicável. O horário a concurso consta da lista abaixo apresentada:
Horas a
concurso
14

Nº do Horário
(plataforma
DGAE)
13

Modalidade do contrato de
trabalho
Duração do contrato
Identificação do local de
trabalho
Caracterização das funções
Requisitos de admissão
Júri do procedimento
concursal

Critérios de seleção

Ordenação dos candidatos

Critérios de desempate

Área/componente técnica
Grupo de recrutamento 200

Contrato de trabalho a termo resolutivo Incerto
Temporário
Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta
Exercício de funções docentes no grupo a concurso
Constituem requisitos gerais e específicos de admissão ao
procedimento concursal, os aplicáveis e constantes na lei em vigor
Constituído por um elemento da Direção do Agrupamento, pelo
Coordenador de Departamento e por um docente do grupo disciplinar a
concurso.
Conforme o ponto 11 do artigo 39º do Decreto-lei 132/2012, de 27 de
junho na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23

de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014, de
22 de julho, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
9/2016, de 7 de março,são critérios objetivos de seleção, a seguir
obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento previstos no
Decreto-Lei nº 27/2006, de 10/2, e no Decreto-Lei nº176/2014, de
12/12:
- A graduação profissional nos termos do nº1do artigo 11º
Os candidatos serão ordenados de acordo com a graduação profissional
nos termos do nº 1, do artigo 11º.
A lista ordenada dos candidatos, de acordo com a graduação
profissional, será publicitada na página eletrónica do agrupamento:
http://www.freixoespcinta.pt/.
Os candidatos, após notificação, deverão enviar, no prazo máximo de
vinte e quatro horas (contadas a partir do momento da notificação) para
o endereço de correio eletrónico eb23freixo@gmail.com, a seguinte
documentação:
- Documentação comprovativa dos dados, referente à graduação
profissional
Após a aplicação dos critérios de seleção e em caso de empate, os
candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes parâmetros:
1.º - Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos
do artigo 11º.
2.º - Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após
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profissionalização.
3.º - Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da
profissionalização.
4.º - Candidatos com maior pontuação no critério experiência
profissional
5º Candidatos com maior idade

Divulgação do concurso
Realização e prazos do
concurso

Regras Gerais

Página Web do AE: www.freixoespcinta.pt
Página eletrónica da DGAE http// www.dgae.min-edu.pt
Contactos telefónicos: 279652828 e 925404833
Página eletrónica da DGAE
- Não serão selecionados os candidatos que não comprovem
documentalmente os elementos declarados na sua candidatura;
- A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da
responsabilidade dos candidatos;
- A aceitação da colocação efetua-se na aplicação da DGAE até ao
primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da colocação;
- A apresentação é realizada na escola sede do agrupamento, no prazo
de 48 horas, correspondente aos dois primeiros dias úteis seguintes ao
da comunicação de colocação;
- O não cumprimento dos prazos referidos determina a anulação da
colocação e a aplicação do disposto da alínea c), do artigo 18º, do
Decreto-lei 132/2012, de 27 de junho na redação conferida pelo

Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de julho, e com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 9/2016, de 7 de março

Freixo de Espada à Cinta, 5 de novembro de 2018

A Diretora

Albertina Neto Parra
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