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AVISO – ABERTURA DE CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

UM DOCENTE DO GR 290 

Informa-se que se encontra aberto na aplicação informática on-line, da Direção 

Geral da Administração Escolar, o procedimento concursal para a satisfação de 

necessidades, nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho e 

decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio, relativamente a um contrato de 

trabalho para a docência no grupo disciplinar de Educação Moral e Religiosa 

Católica, para o ano letivo 2015-2016.  

As candidaturas realizam-se através da aplicação informática disponibilizada 

para o efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (http://www.dgae.min-

edu.pt), na área da contratação de escola.  

Modalidade do contrato: 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

Duração do contrato:  

Anual 

Horário: 

10 horas semanais. 

Local de trabalho: 

Agrupamento de Escolas de Esmoriz – Ovar Norte 

Caracterização do posto de trabalho: 

Lecionação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. 

O concurso decorrerá, de acordo com os seguintes requisitos de admissão e critérios 
de seleção: 

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

50 %; 

b) Avaliação curricular, com a ponderação de 50% 
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O prazo para a apresentação das candidaturas é de três dias úteis contados a partir da 

data em que a necessidade for divulgada na aplicação informática da DGAE. Os 

candidatos deverão enviar para dir@ae-esmoriz-ovarnorte.pt, durante os dias em que 

decorre a candidatura (três dias), o currículo, onde devem constar obrigatoriamente as 

seguintes informações: 

 Se detém qualificação profissional ou habilitação própria para o nível, grau de 
ensino e grupo de docência a que se candidata; 

 Formação académica (detentor de doutoramento, mestrado e/ou licenciatura, 
pós graduação); 

 Experiência no grupo de docência a que se reporta o concurso (número de dias 
de experiência no respetivo grupo). Para confirmação dos dados deverá enviar, 
em anexo, cópia do registo biográfico devidamente atualizado. 

 Avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, 
em que o candidato desempenhou funções de docência. Deverá enviar cópia, 
em anexo, do respetivo documento. 

Os candidatos são primeiramente ordenados de acordo com o critério da alínea a), 
sendo a lista divulgada no Portal do Agrupamento (www.ae-esmoriz-ovarnorte.pt). 

Na Avaliação Curricular procurar-se-á analisar os quatro elementos abaixo 
discriminados, sendo atribuídas as seguintes subponderações: 

1. Qualificação profissional – 20 pontos 
2. Formação académica – 20 pontos 
3. Experiência no grupo de docência a que se reporta o concurso – 40 pontos 
4. Avaliação de desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, 

em que o candidato desempenhou funções de docência – 20 pontos 

Será selecionado o candidato que obtiver a pontuação mais elevada. 

Os candidatos serão posteriormente contactados pela ordem de graduação para a 
confirmação de dados da avaliação curricular. Dados errados que impliquem vantagem 
levam à exclusão. A data de referência para cálculo da graduação é 31/08/2014.  

Critérios de desempate: 

No caso de empate, aplica-se a regra constante do n.º 9 do artigo 39.º do Decreto-Lei 
n.º 132/2012, ou seja, prevalece a candidatura com maior graduação profissional, 
seguida da candidatura do  candidato com maior idade.  

Observações:  

 A não apresentação de declaração de concordância a concurso do Bispo 
Diocesano do Porto levará à exclusão do candidato do respetivo concurso. 
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 Todas as declarações prestadas no presente processo devem ser suscetíveis de 
comprovação documental. 

 A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva 
responsabilidade dos candidatos. 

 Devem ser estritamente seguidas as instruções fornecidas, não devendo ser 
introduzidos outros dados não solicitados. 

 

Esmoriz, 29 de setembro de 2015 

A diretora 
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