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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA - PESSOAL DOCENTE  

Grupo Recrutamento 110 – 1º Ciclo 

Decreto‐Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com a redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014 de 23 de maio 

 

1. Nos termos do Decreto‐Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com a redação conferida pelo Decreto-Lei nº 

83-A/2014, de 23 de maio, rectificado pela Declaração de Retificação nº 36/2014, de 22 de julho, e 

demais legislação aplicável, nomeadamente a Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela 

Portaria nº145-A/2011, de 6 de abril, declaro aberto concurso para contratação de um docente do 

grupo de recrutamento 110 - 1º Ciclo, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo, para o 

ano letivo de 2015/2016, para suprimento de necessidades temporárias deste estabelecimento de 

ensino. 

2. As necessidades referidas no número anterior constam do ANEXO I ao presente aviso, que é publicado 

na página eletrónica do Agrupamento (http://www.aepjm.pt), contendo a caraterização das funções, 

a identificação da modalidade do contrato, da carga horária, da duração do contrato e do local de 

trabalho, assim como os requisitos de admissão e critérios de seleção. 

3. O presente concurso de contratação de escola 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 (DGAE) através da sua página eletrónica. 

b) Os candidatos apenas se podem candidatar utilizando a aplicação informática referida na alínea 

anterior. 

c) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos e prazos do 

concurso são os constantes do presente aviso e encontram-se divulgados na página eletrónica do 

Agrupamento. 

d) O procedimento de seleção é aberto pelo prazo de 3 dias úteis, de 22 a 27 de abril de 2016. 

4. São critérios objetivos de selecção, a seguir obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento 

previsto no Decreto-Lei nº 27/2006, de 10 de fevereiro:  

a) Graduação profissional nos termos do nº 1 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 132/2012, com a 

redação conferida pelo Decreto-lei nº 83-A/2014 de 23 de maio, rectificado pela Declaração de 

Retificação nº 36/2014, de 22 de julho, com uma ponderação de 50%; 

b) Avaliação curricular, seguindo o modelo de currículo definido pela escola, tendo como referência 

o modelo europeu. 

c) Para efeitos de desempate entre docentes com a mesma classificação final, aplica-se a regra 

constante do nº 9 do artigo 39º de Decreto-Lei nº 132/2012, com a redação conferida pelo 

Decreto-lei nº 83-A/2014 de 23 de maio, rectificado pela Declaração de Retificação nº 36/2014, de 

22 de julho, ou seja prevalece a candidatura com maior graduação profissional. 

5. Para se proceder à avaliação curricular são considerados os seguintes subcritérios e ponderações: 

a) Valorização profissional, com uma ponderação de 20%; 

b) Experiência profissional, com uma ponderação de 40%; 
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c) Formação contínua e desenvolvimento profissional, com uma ponderação de 20%; 

d) Avaliação de Desempenho Docente, com uma ponderação de 20%. 

 

6. A aplicação dos subcritérios mencionados no ponto anterior, constam do ANEXO II e decorrerá, 

respetivamente, nos seguintes termos: 

a) O subcritério da valorização profissional será pontuado, numa única vez no item mais elevado, da 

seguinte forma: 100 para doutoramento na área do 1º Ciclo; 80 para mestrado na área do 1º Ciclo; 

60 para pós-graduação ou formação especializada na área do 1º Ciclo; 40 para doutoramento ou 

mestrado noutra área; 20 para pós-graduação ou formação especializada noutra área. 

b) O subcritério da experiência profissional será pontuado através do número de anos completos de 

serviço efetivo no grupo de recrutamento 110 - 1º Ciclo até 31 de agosto de 2015, da seguinte 

forma: 100 para vinte e um ou mais anos; 80 para dezasseis a vinte anos; 60 para onze a quinze 

anos; 40 para seis a dez anos; 20 de um a cinco anos. 

c) O subcritério da formação contínua e desenvolvimento profissional será pontuado através do 

número de horas de formação acreditada pelo Conselho Científico/Pedagógico para a Formação 

Continua (CCPFC) ou promovida por outras instituições na área do 1º Ciclo da seguinte forma: 100 

para setenta e cinco ou mais horas; 80 para cinquenta a setenta e quatro horas; 60 para trinta e 

uma a quarenta e nove horas; 40 para dezasseis a trinta horas e 20 de uma a quinze horas; 

d) O subcritério da avaliação de desempenho docente: será pontuado através das menções 

qualitativas numa única vez no item mais elevado, da seguinte forma: 100 para avaliação de Muito 

Bom nos três anos letivos imediatamente anteriores a 2015/2016; 80 para avaliação de Muito Bom 

em dois dos três anos letivos imediatamente anteriores a 2015/2016; 60 para avaliação de Muito 

Bom num dos três anos letivos imediatamente anteriores a 2015/2016; 40 para avaliação de Bom 

em dois dos três anos letivos imediatamente anteriores a 2015/2016 e 20 para avaliação de Bom 

num dos três anos letivos imediatamente anteriores a 2015/2016. 

7. Os candidatos deverão proceder ao envio do currículo, sob pena de exclusão, para o endereço de e-

mail (agrup.pedro.jacques@mail.telepac.pt), ou proceder à sua entrega nos serviços administrativos 

da escola-sede do Agrupamento, durante o prazo de candidatura o qual ocorre entre os dias 22 e 27 

de abril de 2016. 

8. O currículo referido no ponto anterior deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes 

documentos: 

a) Certificado(s) da valorização profissional (fotocópia); 

b) Declaração do número de anos completos de serviço efetivo no grupo de recrutamento 110 até 31 

de agosto de 2015; 

c) Certificado(s) de formação acreditada pelo CCPFC ou promovida por outras instituições na área do 

1º Ciclo (fotocópia); 

d) Ficha(s) avaliação de desempenho docente nos últimos três anos letivos -

2012/2013;2013/2014;2014/2015, (fotocópia). 

mailto:agrup.p.jacques@mail.telepac.pt
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9. Findo o prazo de candidatura, será divulgada na página electrónica do Agrupamento, a lista dos 

candidatos ordenados de acordo com o critério de graduação profissional, referido no ponto 4, alínea 

a). 

 

10. Aplica-se o disposto no critério patente no ponto 4 alínea b), por tranches sucessivas de dez 

candidatos, por ordem decrescente da graduação até à satisfação das necessidades, nos termos da 

alínea b) do nº 1 do artigo 8º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 

nº145-A/2011, de 6 de abril. 

11. Terminado o procedimento de seleção, será publicitada na página electrónica do Agrupamento 

(http://www.aepjm.pt) e na vitrine junto aos serviços administrativos, a lista final ordenada do 

concurso. 

12. É selecionado o candidato ordenado no primeiro lugar da lista referida no ponto anterior. 

13. A decisão da colocação é comunicada aos candidatos através da aplicação eletrónica da Direção Geral 

da Administração Escolar.  

14. A aceitação da colocação pelo candidato efetua-se, por via da aplicação referida no ponto anterior, 

até ao primeiro dia útil seguinte ao da sua comunicação. 

15. A apresentação é realizada na Escola sede do Agrupamento até ao segundo dia útil seguinte ao da 

comunicação da colocação. 

16. O não cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores determina a anulação da colocação e 

a aplicação do disposto na alínea c), do artigo 18º do Decreto‐Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com a 

redacção conferida pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, rectificado pela Declaração de Retificação nº 

36/2014, de 22 de julho. 

 

 

 

 

Alverca,  21 de abril de 2016 

 

 

 

A Diretora 
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ANEXOS DO AVISO Nº 8/2016 

ANEXO I A QUE SE REFERE O Nº 2 DO PRESENTE AVISO 

Contratação de 
docentes 

Modalidade de 
Contrato 

N.º do 
Horário 

N.º horas 
semanais 

Funções Local de Trabalho Duração 

Grupo 
Recrutamento 

110 

Contrato a 
Termo 

Resolutivo 
Certo 

 
26 

 
25 

Lecionação do 
1º Ciclo 

Escola Básica nº 4 
 

Temporário 

 

 
ANEXO II A QUE SE REFERE O Nº 6 DO PRESENTE AVISO 

1. Valorização Profissional 

Ponderação/Fatores de apreciação Pontuação/Descritores 

Formação na área do 1º Ciclo ou 

outra, com uma ponderação de 20%. 

(será pontuado uma única vez no item 

mais elevado) 

 100 Doutoramento na área da disciplina  

80 Mestrado na área da disciplina 

60 Pós-Graduação ou Formação Especializada na área da disciplina 

40 Doutoramento ou Mestrado noutra área  

20 Pós-Graduação ou Formação Especializada noutra área  

 

2. Experiência Profissional 

Ponderação/Fatores de apreciação Pontuação/Descritores 

Número de anos completos de serviço 

efetivo no grupo de recrutamento - 

110 até 31 de agosto de 2015, com 

uma ponderação de 40%. 

 100 21 ou mais anos 

80 16 a 20 anos 

60 11 a 15 anos 

40 6 a 10 anos 

20 0 a 5 anos 

 

3. Formação contínua e desenvolvimento profissional 

Ponderação/Fatores de apreciação Pontuação/Descritores 

Número de horas de formação 

acreditada pelo CCPFC ou promovida 

por outras instituições na área  do 1º 

Ciclo, com uma ponderação de 20%. 

 100 75 ou mais horas 

80 50 a 74 horas 

60 31 a 49 horas 

40 16 a 30 horas 

20 0 a 15 horas 

 

4. Avaliação de Desempenho Docente 

Ponderação/Fatores de apreciação Pontuação/Descritores 

 
Avaliação de desempenho docente  

nos últimos três anos letivos 

(2012/2013;2013/2014;2014/2015) 

com uma ponderação de 20%. 

(será pontuado uma única vez no item 

mais elevado) 

 100 Avaliação de Muito Bom nos três anos letivos 

80 Avaliação de Muito Bom em dois dos três anos letivos 

60 Avaliação de Muito Bom num dos três anos letivos; 

40 Avaliação de Bom em dois dos três anos letivos 

20 Avaliação de Bom num dos três anos letivos 

 
A Diretora 

 


