
 
 

 

AVISO DE ABERTURA 

DO PROCEDIMENTO CONCURSAL BOLSA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA (BCE) 
 

 

 

Constituição da Bolsa de Contratação de Escola com vista ao suprimento de 

necessidades temporárias de pessoal docente, para o ano escolar de 2015/2016, 

no Agrupamento de Escolas de Colmeias 

 

Nos termos do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, republicado pelo Decreto‐Lei n.º 83‐ A/2014,  

de  23  de  maio,  e  demais  legislação  aplicável,  declaro  aberto  concurso  para constituição da Bolsa 

de Contratação de Escola, a fim de suprir as necessidades temporárias de pessoal docente que vierem a 

surgir neste estabelecimento de ensino, para o ano letivo de 2015/2016. 

DATA DE CANDIDATURA: 

Entre o dia 22 de julho e as 18 horas do dia 27 de julho de 2015. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: 

Escolas do Agrupamento de Escolas de Colmeias 

 

ENDEREÇO ELETRÓNICO E TELEFONE DE CONTACTO:  

Tel: 244720200 

Email: dir.agrup.colmeias@gmail.com 

 

INDICAÇÃO DOS GRUPOS DE RECRUTAMENTO, RESPETIVAS PONDERAÇÕES, CRITÉRIOS E 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO POR DESIGNAÇÃO DE OFERTA 

 

Designação de oferta : Colmeias - BCE Pré + 1ºCEB + 2ºCEB + 3ºCEB 

 

Grupos de Recrutamento 
 

DESCRIÇÃO 

100 - Educação Pré-Escolar 

110 - 1º Ciclo do Ensino Básico 

200 - Português e Estudos Sociais/História 

220 - Português e Inglês 

230 - Matemática e Ciências da Natureza 

240 - Educação Visual e Tecnológica 

250 - Educação Musical 
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260 - Educação Física 

290 - Educação Moral e Religiosa Católica 

300 - Português 

320 - Francês 

330 - Inglês 

350 - Espanhol 

400 - História 

420 - Geografia 

500 - Matemática 

510 - Física e Química 

520 - Biologia e Geologia 

550 - Informática 

600 - Artes Visuais 

620 – Educação Física 
 

 

Ponderação 

Avaliação de Desempenho : 15 

Experiência Profissional : 45 

Habilitações e Formação Complementar : 40 

 

CRITÉRIO   PARÂMETRO   

Avaliação de desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira 

Docente. 

Experiência profissional 
Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação do 

grupo de recrutamento ao qual se candidata? 

Habilitações/formação 

complementar 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, em 

a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem 

matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Designação de oferta : Colmeias - BCE GR 120 

 

Grupos de Recrutamento 
 

DESCRIÇÃO 

120 - Inglês (1.º Ciclo do Ensino Básico) 

  

Ponderação 

Avaliação de Desempenho : 10 

Experiência Profissional : 50 

Habilitações e Formação Complementar : 40 

 

CRITÉRIO   PARÂMETRO   

Avaliação de desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira 

Docente. 

Experiência profissional 
Qual a experiência profissional contabilizada em dias, no ensino de 

inglês no 1.º ciclo do ensino básico? 

Habilitações/formação 

complementar 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Designação de oferta : Colmeias - BCE GR 530 

 

Grupos de Recrutamento 
 

DESCRIÇÃO 

530 – Educação Tecnológica 

  

Ponderação 

Avaliação de Desempenho : 15 

Experiência Profissional : 45 

Habilitações e Formação Complementar : 40 

 

CRITÉRIO   PARÂMETRO   

Avaliação de desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira 

Docente. 

Experiência profissional 
Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na disciplina 

Artes dos tecidos, do GR a que se candidata? 

Habilitações/formação 

complementar 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Designação de oferta : Colmeias - BCE GR 910 

 

Grupos de Recrutamento 
 

DESCRIÇÃO 

910 – Educação Especial 1 

  

Ponderação 

Avaliação de Desempenho : 10 

Experiência Profissional : 60 

Habilitações e Formação Complementar : 30 

 

CRITÉRIO   PARÂMETRO   

Avaliação de desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira 

Docente. 

Experiência profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na unidade de 

apoio especializado, Educação de Alunos com Perturbações do 

Espetro do Autismo? 

Habilitações/formação 

complementar 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FATORES DE DESEMPATE PARA TODAS AS OFERTAS 

Primeiro Fator de Desempate : 
Candidatos com maior pontuação no critério experiência 

profissional 

Segundo Fator de Desempate : 
Candidatos com maior tempo de serviço prestado após a 

profissionalização 

Terceiro Fator de Desempate : 
Candidatos com maior pontuação no critério 

habilitações/formação complementar 

Quarto Fator de Desempate : Candidatos com classificação profissional mais elevada 

Quinto Fator de Desempate : 
Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da 

profissionalização 

Sexto Fator de Desempate : 
Candidatos com maior pontuação no critério avaliação de 

desempenho 

Sétimo Fator de Desempate : Candidatos com maior idade 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI: 

Em qualquer procedimento ou fase de procedimento tendente à constituição de bolsa de contratação de 

escola, nos termos dos art.ºs 39.º e 40.º do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação atual, 

em que seja necessário formar um júri, o mesmo será constituído pela Subdiretora, por um dos 

Adjuntos do Diretor e pelo Coordenador de Departamento do grupo de recrutamento a que pertence o 

horário a concurso. 

 

 

 

 

O Diretor 

 

Fernando Elias 


