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AVISO Nº 1 - 2014/2015 
 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA  
 

Horário nº 12 na plataforma SIGHRE/DGAE 

 

Informam-se os docentes interessados de que está aberto o concurso de Contratação de Escola, na 

página da DGAE http://www.dgae.min-edu.pt, para suprir uma necessidade anual serviço docente, no 

Agrupamento de Escolas de Colmeias, de acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio. 

De acordo com o disposto no ponto 5 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, vem a Direção deste Agrupamento 

publicitar a seguinte oferta de contratação de escola: 

1. Modalidade de contrato de trabalho: Contrato de trabalho a termo resolutivo certo. 

2. Duração do contrato: Anual 

3. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Colmeias. 

4. Nº de horas letivas semanais: 5 horas. 

5. Funções a desempenhar: exercício de funções docentes ou equiparadas para o grupo de 

recrutamento 530, constante no Decreto-Lei nº 27/2006, de 10 de fevereiro. 

6. Caraterização das funções: Docente do grupo disciplinar 530 – Educação Tecnológica. 

7. Requisitos de admissão: os estabelecidos no artigo 22º do Estatuto da Carreira Docente. 

8. Critérios de seleção: são critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os 

grupos de recrutamento previstos no Decreto – Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro: 

a) A graduação profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei nº 

132/2012, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 83-

A/2014, de 23 de maio, com a ponderação de 50 %. 

b) Análise Curricular, com a ponderação de 50 %. 
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9. Critérios de ponderação da análise curricular (50%): 

a) Possui habilitação, profissional ou própria, para o grupo de recrutamento a que se 

candidata - ponderação: 20 

Hipótese 1  Habilitação Profissional Pontuação a atribuir: 100% 

Hipótese 1 Habilitação Própria Pontuação a atribuir: 50% 

b) Experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação dos programas/níveis de 

ensino no grupo 530, reportada a 31 de agosto de 2013, nos termos da alínea i) do 

artigo 11º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 17 de junho - ponderação: 40 

Hipótese 1 2555 dias ou mais Pontuação a atribuir: 100% 

Hipótese 2 De 1825 a 2554 dias Pontuação a atribuir: 80% 

Hipótese 3 De 1095 a 1824 dias Pontuação a atribuir: 60% 

Hipótese 4 De 365 a 1094 dias Pontuação a atribuir: 40% 

Hipótese 5 De 1 a 364 dias Pontuação a atribuir: 20% 

Hipótese 6 0 dias Pontuação a atribuir: 0% 

c) Habilitações/formação complementar - número de horas de formação que 

comprovadamente possui em ações de formação acreditadas pelo Conselho Científico 

da Formação Contínua de Professores, no âmbito do grupo de recrutamento identificado 

no concurso, realizadas nos últimos seis anos letivos (2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014) - ponderação: 20 

Hipótese 1 150 ou mais horas Pontuação a atribuir: 100% 

Hipótese 2 De 100 a 149 horas Pontuação a atribuir: 75% 

Hipótese 3 De 50 a 99 horas) Pontuação a atribuir: 50% 

Hipótese 4 De 1 a 49 horas Pontuação a atribuir: 25% 

Hipótese 5 0 horas Pontuação a atribuir: 0% 
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d) Avaliação de Desempenho - Menção qualitativa obtida na última na avaliação do 

desempenho, nos termos do Estatuto da Carreira Docente - ponderação: 20 

Hipótese 1 Muito Bom Pontuação a atribuir: 100% 

Hipótese 2 Bom Pontuação a atribuir: 75% 

Hipótese 3 Regular Pontuação a atribuir: 20% 

Hipótese 4 Insuficiente Pontuação a atribuir: 0% 

10. Currículo: Deve ter como referência o modelo europeu e deve ser enviado em suporte 

digital, em formato PDF, até à data limite de candidatura, para o seguinte endereço 

eletrónico - dir.agrup.colmeias@gmail.com, com o assunto: “Contratação de Docente 

do Grupo de Recrutamento 530”. 

Do currículo deve constar: nome, BI/CC, nº contribuinte, data de nascimento, morada, 

contacto telefónico, endereço eletrónico, bem como todas as informações necessárias, de 

acordo com os critérios e subcritérios anteriormente definidos 

Os candidatos que não entregarem o currículo, nos termos anteriormente referidos, serão 

excluídos do concurso 

11. Ordenação dos candidatos: Por razões de celeridade e urgente recrutamento, de acordo 

com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o método de 

seleção será faseado da seguinte forma: 

11.1 Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do critério 

previsto no número 8, alínea a), do presente aviso, sendo a lista de ordenação 

divulgada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Colmeias. 

11.2 A aplicação do disposto no número 8, alínea b), do presente aviso, por tranches 

sucessivas de cinco candidatos, por ordem decrescente da graduação até à 

satisfação das necessidades. 

12. Júri de seleção: O processo de seleção será efetuado por um Júri, a nomear pelo 

Diretor da escola, composto pelos seguintes elementos: 

a) Subdiretora, a qual preside; 

b) Adjunto da Direção;  

c) Coordenador de Departamento do grupo de recrutamento com horário a concurso. 
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13.  Classificação final: O Júri procede ao cálculo da classificação final.  

Ambas as componentes da pontuação – Graduação profissional e avaliação curricular são 

convertidos numa escala de 0 a 20. Para tal, é aplicada a seguinte fórmula, com o objetivo 

de se proceder à ordenação, com o valor resultante arredondado às milésimas 

 

 
 

 

14. Critérios de desempate: Em caso de igualdade será selecionado: 

a) Candidato com classificação profissional mais elevada; 

b) Candidato com maior tempo de serviço docente prestado após a 

profissionalização; 

c) Candidato com maior tempo de serviço docente prestado antes da 

profissionalização;  

d) Candidato com maior idade; 

e) Candidato com o número de candidatura mais baixo. 

15. Divulgação do concurso: página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Colmeias 

http://agcolmeias.com/portal/ e página eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar 

http://www.dgae.min-edu.pt 

Horário a concurso 

Grupo disciplinar Nº Horários e Horas a concurso 

530 1 horário a concurso: 5 horas 
 

 

Colmeias, 29 de outubro de 2014 
 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Colmeias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Elias 
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