AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR AGOSTINHO DA SILVA
Ano Letivo 2016-2017

AVISO DE ABERTURA D - AEC
Data de Candidatura: 6 de setembro de 2016 a 9 de setembro de 2017 na plataforma da DGAE.
Postos de trabalho a Concurso:
Oferta
n.º

Tipo de atividade

N.º de
postos de
trabalho

1144

N.º de
horas
semanais:

1

9 horas

1

8 horas

Expressão Plástica
1145

Habilitação requerida
Habilitação profissional ou especializada
para a docência da disciplina do
currículo.
Habilitação profissional para os grupos de
recrutamento 100 ou 110.

Identificação do Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva
-Escola do 1.º ciclo com Jardim de Infância de Casal de Cambra
-Escola do 1.º ciclo n.º 2 de Casal de Cambra.
Modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo: Contrato Individual de Trabalho
Duração do Contrato: até 30 de junho de 2017.
Remuneração: O valor da remuneração dos técnicos das atividades de enriquecimento curricular é
indexado ao valor hora correspondente ao índice 126 da carreira dos educadores e dos professores de
ensino básico e secundário.
Caraterização das funções: Técnico para assegurar o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) nas áreas: Expressão Plástica e Atividade Física e Desportiva.
Endereço eletrónico e telefone de contacto:
email - eb23pas.aec@gmail.com

e

telefone - 21 981 84 70

Requisitos de admissão: Habilitação requerida para cada atividade.
Apresentação de Candidaturas e documentos:
A candidatura ao processo de seleção é feita através da plataforma disponibilizada na página eletrónica da
DGAE – SIGRHE, nos três dias seguintes à data da divulgação da oferta.
Até ao final do dia

de setembro de 2016, os candidatos devem enviar, em formato digital para o mail

eb23pas.aec@gmail.com, indicando no assunto o primeiro e último nome, os comprovativos dos factos
indicados nos critérios de seleção e desempate, ou seja:
-Documentos comprovativos da Habilitação Académica (certificado de licenciatura e plano curricular
e/ou outros),
-Experiência Profissional (declarações de tempo de serviço emitidas, exclusivamente, por agrupamentos
escolares com discriminação da área) e
-Formação Profissional (certificados).
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Critérios de seleção:
- Graduação Profissional (com pontuação de 50%),
- Avaliação Curricular (com pontuação de 50%).

Identificação dos parâmetros a avaliar na Avaliação curricular:
Parâmetro

Pontuação
máxima

Pontuação

Qual a experiência profissional contabilizada
em dias, no projeto de âmbito nacional,
reconhecido pela DGE, Projeto Teip.

Mais de 300 dias
Entre 150 e 300 dias
Entre 100 e 149 dias
Menos de 100 dias

– 20 pontos
– 15 pontos
- 10 pontos
– 5 pontos

20

Experiência profissional contabilizada em dias,
na dinamização da AEC à qual se candidata.

Mais de 300 dias
Entre 150 e 300 dias
Entre 100 e 149 dias
Menos de 100 dias

– 20 pontos
– 15 pontos
- 10 pontos
– 5 pontos

20

Mais de 100 horas – 10 pontos
Entre 60 e 100 horas – 8 pontos
Entre 25 e 59 horas - 5 pontos
Menos de 25 horas – 2 pontos

10

Ações de formação, com ou sem avaliação, na
área/domínio a que se candidata e/ou na área
da Educação, enquanto formando/formador,
desde que não façam parte dos cursos de
especialização ou das habilitações académicas,
concluídas entre 01 de setembro de 2006 e 30
de junho de 2016

Identificação dos parâmetros a avaliar na Graduação profissional:
Parâmetro

Pontuação

Pontuação
máxima

Sim – 50 pontos
Não – 25 pontos

Graduação profissional.

Ordenação dos fatores de desempate:
1. Candidatos com qualificação profissional mais elevada.
2. Candidatos com maior pontuação no critério experiência profissional em escolas TEIP.
Casal de Cambra,6 de setembro de 2016
A Diretora,
ALZIRA
DOS
ANJOS
DIAS ROSO

Assinado de forma digital por ALZIRA
DOS ANJOS DIAS ROSO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão, sn=DOS
ANJOS DIAS ROSO, givenName=ALZIRA,
serialNumber=BI044254806, cn=ALZIRA
DOS ANJOS DIAS ROSO
Dados: 2016.09.06 11:44:58 +01'00'
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