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AVISO 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE  

Decreto‐Lei n.º 132/2012 de 27 de junho,  

na redação dada pelo Decreto-lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio 

 Ano 2014 ‐2015 

  

Publicitação de oferta de trabalho – Horário nº 29 

 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº132/2012, de 27 de junho, na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º83-A/2014, de 23 de maio vem a Diretora deste agrupamento de 

escolas publicitar a seguinte oferta de trabalho: 

 

1. Modalidade de contrato: Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo 

certo 

 

2. Funções a desempenhar: docência no grupo de recrutamento 240 – Educação Visual e 

Tecnológica 

 

3. Duração do contrato: 1 mês, podendo-se prolongar enquanto durar o impedimento do 

titular do horário 

 

4. Nº de horas letivas semanais: 18 

 

5. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de São João da Talha 

 

6. Realização do Concurso: Aplicação Informática disponibilizada para o efeito pela DGAE 

 

7. Entrega de documentos: Entrega de currículo com respetivos documentos 

comprovativos, pessoalmente nos Serviços Administrativos do Agrupamento ou para o 

seguinte endereço de correio eletrónico – contratacao@aesjt.pt, até ao final do prazo da 

candidatura. 

O currículo não deve conter mais de 5 páginas, sem anexos, e nele deve constar nome, nº 

de cartão de cidadão/bilhete de identidade, horário a que se candidata, contacto 

telefónico, endereço eletrónico, e todas as informações necessárias de acordo com a 

função a desempenhar e os critérios definidos para avaliação curricular. Deve ser 

acompanhado dos anexos que comprovem as informações necessária para proceder à 

avaliação curricular. 

 

8. Divulgação da oferta: Página da Internet do agrupamento – www.aesjt.pt  

 

9. Requisitos: Habilitação para o grupo de recrutamento 240 

 

mailto:contratacao@aesjt.pt
http://www.aesjt.pt/
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10. Critérios objetivos de seleção: 

a) A graduação profissional (GP), nos termos do nº1 do art,º 11º, com a ponderação 

de 50% 

b) A avaliação curricular (AC), com a ponderação de 50%, com a pontuação de 0 a 

100 pontos, conforme nota informativa da DGAE, de 13 de outubro de 2014 

 

11. Na avaliação curricular (AC) serão considerados os subcritérios abaixo discriminados, 

sendo atribuídas as seguintes ponderações: 

11.1. – Formação Académica 

11.1.1 – Habilitações académicas (ponderação 30%) 

Doutoramento em área relacionada com a Educação 100 pontos 

Mestrado em área relacionada com a Educação 80 pontos 

Doutoramento ou Mestrado noutra área  60 pontos 

Licenciatura com Formação Especializada ou Pós-
graduação 

40 pontos 

Licenciatura 20 pontos 

 

11.1.2. Classificação Académica da Licenciatura ou do curso que confere a habilitação para 

o grupo de docência do horário a concurso (ponderação 20%)  

Licenciatura com nota igual ou superior a 17,1 valores 100 pontos 

Licenciatura com nota entre 15,1 e 17 valores 80 pontos 

Licenciatura com nota entre 13,1 e 15 valores 60 pontos 

Licenciatura com nota entre 10,1 e 13 valores 40 pontos 

Licenciatura com nota igual a 10 valores 20 pontos 

 

11.2. Experiência Profissional no grupo de recrutamento a que se candidata (ponderação 

20%) 

Mais de 1095 dias de experiência profissional no grupo 
de recrutamento do procedimento concursal 

100 pontos 

De 730 a 1094 dias de experiência profissional no grupo 
de recrutamento do procedimento concursal 

80 pontos 

De 365 a 729 dias de experiência profissional no grupo 
de recrutamento do procedimento concursal 

60 pontos 
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De 1 a 364 dias de experiência profissional no grupo de 
recrutamento do procedimento concursal 

40 pontos 

Zero dias de experiência profissional no grupo de 

recrutamento do procedimento concursal 

0 pontos 

 

11.3 – Ações de Formação Continua creditadas pelo CCPFC ou não creditadas, realizadas 

nos últimos dois anos letivos – n.º de horas (ponderação 20%) 

Mais de 50 horas de formação creditada 100 pontos 

De 26 a 50 horas de formação creditada 80 pontos 

De 1 a 25 horas de formação creditada 60 pontos 

Formação não creditada  20 pontos 

Sem formação  0 pontos 

 

11.4. – Avaliação de desempenho do candidato (indicar a melhor menção atribuída entre os 

anos de 2012, 2013 e 2014) (ponderação 10%) 

Muito Bom 100 pontos 

Bom 60 pontos 

Regular 40 pontos 

Sem avaliação 0 pontos 

 
 

12. Os candidatos são primeiramente ordenados de acordo com os critérios da alínea a) do 

número 10, sendo a lista divulgada na página do agrupamento. 

 

13. Classificação Final:  

Será selecionado o candidato que obtiver a pontuação mais elevada resultante da fórmula:  

 

0,5 x 













minmax

20
min)( xGP + 0,5 x (AC x 

100

20
) 

(conforme nota informativa da DGAE, de 13 de Outubro de 2014) 
 

                                (GP) – graduação profissional 
                             (AC) – pontuação atribuída ao candidato nas respostas aos critérios avaliação curricular 

                           max. – valor máximo de GP da lista dos candidatos ao horário 
                           min. – 0 (zero) 

A graduação profissional e avaliação curricular são convertidas numa escala de 0 a 20. 
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14. Ordenação dos candidatos:  
 Os candidatos serão ordenados de acordo com a classificação final obtida. 
 
 
15. Critérios de desempate 

Em caso de igualdade será selecionado: 

a) Candidatos com classificação profissional ou académica mais elevada;  

b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após 

profissionalização;  

c) Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da profissionalização;  

d) Candidatos com maior tempo de serviço, no caso de docente com habilitação 

própria.  

e) Candidatos com maior idade. 

 

 16. O concurso desenvolver‐se‐á de acordo com os seguintes procedimentos:  

a) O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática 

disponibilizada para o efeito pela Direção‐Geral da Administração Escolar através da 

sua página Internet.  

b) Os candidatos apenas podem inscrever‐se utilizando a aplicação informática 

referida no número anterior.  

c) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os 

procedimentos e prazos do concurso são os constantes deste aviso e divulgados na 

página da Internet do agrupamento, em www.aesjt.pt  

d) Findo o prazo de seleção, será divulgada, em www.aesjt.pt , a lista ordenada dos 

candidatos relativa ao suprimento de cada necessidade identificada, resultante da 

respetiva Classificação Final, calculada nos termos do Decreto‐Lei n.º 132/2012 de 

27 de junho, alterado pelo Decreto-lei nº 83-A/2014, de 13 de maio. 

 

17.O processo de seleção:  

O processo de seleção será efetuado por um Júri, composto pelos seguintes 

elementos: 

   Efetivos: 

a) Diretora, Dina Ferreira, que preside; 

b) Adjunta da Diretora, Cristina Pereira; 

c) Assessora da Direção, Carla Susana Nogueira; 

Suplentes: 

a) Subdiretora, Carla Almeida, que substitui a Diretora 

b) Adjunta da Diretora, Ana Paula Rodrigues, que substitui a Adjunta da 

diretora, Cristina Pereira; 

c) Adjunta da Diretora, Susana Roque, que substitui a assessora da direção. 

 

 

http://www.aesjt.pt/
http://www.aesjt.pt/
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18. Comunicação: 

A comunicação da colocação faz‐se através da aplicação informática disponibilizada 

para o efeito pela DGAE através da sua página na Internet.  

 

19. Aceitação: 

A aceitação da colocação por parte do candidato a colocar faz‐se por via eletrónica nos 

prazos estabelecidos pela legislação aplicável. Caso o candidato não aceite dentro desse 

prazo, fica a colocação automaticamente sem efeito. 

 

20. Não entrega de documentação: 

A não entrega de documentação por parte dos candidatos no prazo estabelecido, seja por 

que motivo for, implicará a exclusão liminar neste procedimento concursal. 

 

21. Prestação de Falsas Declarações: 

A prestação de falsas declarações constitui crime e conduz à anulação da colocação obtida. 

 

22. Legislação aplicável: 

O presente aviso não dispensa a leitura da legislação aplicável, designadamente: 

- Decreto-lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-lei nº 83-A/2014, 

de 23 de maio; 

- Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril. 

 

 

São João da Talha, 09 de fevereiro de 2015 

 

A Diretora 

 

Dina Ferreira 

 

 

 
 


