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AVISO DE ABERTURA N.º 8 – 2015/2016 
 

Contratação de Escola  
(ao abrigo do Artigo 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho,  

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2014 de 23 de maio. ) 
 

Contratação de Docente do Grupo de Recrutamento 110 

 

1. Modalidade do contrato: 
 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. 

 

2. Duração do contrato: 
 

Temporário (25 h). 

 

3. Local de trabalho: 
 

Agrupamento de Escolas À Beira Douro – Medas, Gondomar. 

 

4. Caraterização das funções: 
 

Lecionar o 1.º ciclo na EB de Zebreiros, Foz do Sousa. 

 

5. Requisitos de admissão: 
 

Possuir habilitação profissional para a docência no grupo de recrutamento 110. 

 

6. Formalização das candidaturas: 
 

Página da DGAE - www.dgae.mec.pt - na área de Contratação de Escola. 

 

7. Critérios e subcritérios de seleção: 
 

Os critérios de seleção são os seguintes: 
 

a) Graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º, com ponderação de 50%; 

b) Avaliação curricular, com ponderação de 50%. 
 

Os subcritérios são os seguintes: 
 

 Habilitação curricular (40%) 

 Experiência profissional no grupo de recrutamento 110 (30%) 

 Formação profissional (20%) 

 Avaliação de desempenho (10%) 
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8. Prazos 
 

A data limite para encerramento do concurso é fixada na plataforma SIGRHE. 

O currículo deverá ser enviado, em formato pdf, para o endereço ebmedas@mail.telepac.pt – a 

mensagem de email deverá ser assinada com o nome completo, até à data limite fixada na plataforma 

SIGRHE para encerramento do concurso. A não apresentação dos documentos determina a exclusão do 

concurso. 

A lista ordenada de classificação final será afixada na sede do Agrupamento e publicada na página eletrónica 

do Agrupamento - http://www.abeiradouro.net - no dia seguinte ao encerramento do concurso. 

O prazo de reclamação do resultado final do concurso termina às 16:00h, do 2.º dia útil, contado a partir do 

dia da afixação da lista de classificação final. 

O candidato selecionado entrará em funções logo após a homologação da lista de classificação final. 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas À Beira Douro, 26 de janeiro de 2016 

 

O Diretor 

 

Manuel Monteiro 
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