AVISO DE ABERTURA

Concurso de Prof. Ed. Fisica – Gr. 260

Contratação de escola 2015-2016
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de Junho na redação do Decreto-lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio

1. O Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo informa que se encontra
aberto o procedimento concursal para seleção e recrutamento de um docente de Educação Física
para o exercício de funções docentes, nos termos do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 132/2012,
de 27 de Junho na redação do Decreto-lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, p a r a as ofertas de
contratação de escola abaixo indicadas:
Horário a
concurso

22

Nº
Horas

10

Caraterização das funções

Lecionação da Disciplina de Educação Física

Modalidade
de contrato
de trabalho

Local de
trabalho

Contrato a termo Escola
resolutivo certo Básica de
Tondela

2. Prazo para apresentação de candidatura: Três dias úteis contados a partir da data de
validação;
3. Requisito prévio de admissão: Licenciatura ou grau superior que confira habilitação
adequada ao exercício das funções a concurso;
4. Duração do contrato: Temporário, enquanto se mantiver a necessidade de substituição do
docente titular do horário;
5.

Publicação do concurso/Divulgação da oferta de contratação: Nos termos do art.º 39º
do Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio (Página do agrupamento www.aetcf.pt );

6. Realização d o c o n c u r s o : A p l i c a ç ã o i n f o r m á t i c a d i s p o n i b i l i z a d a p a r a o
efeito p e l a Direção-Geral da Administração Escolar www.dgrhe.min-edu.pt;
7. Documentos a entregar:
- Certificado de Habilitações
- Comprovativo de tempo de serviço
- Comprovativo da formação

8. Entrega de documentos: Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento (por
e-mail: direcao@aetcf.pt ou pessoalmente);

9. Critérios objetivos de seleção dos candidatos:
a) Graduação Profissional – ponderação de 50%;
b) Avaliação Curricular – ponderação de 50%
10. Critérios de ponderação para a avaliação curricular:


Experiência profissional – Tempo de serviço contado em dias até 31 de agosto de 2015 – 50 pontos
- 10 Pontos por cada ano completo de 365 dias nas funções docentes a que se candidata até ao limite de

50.


Habilitações académicas – 30 pontos
- Mestrado ou superior – 30 pontos
- Licenciatura ou Licenciatura com mestrado integrado – 20 pontos



Formação complementar – Formação continua realizada nos últimos dois anos no âmbito do grupo de
recrutamento a concurso - 10 pontos
- 5 pontos por cada conjunto de 25 horas até ao máximo de 10 pontos

 Avaliação de desempenho docente – 10 pontos (num dos últimos três anos)
- Avaliação qualitativa de Muito Bom – 10 pontos
- Avaliação qualitativa de Bom – 6 pontos

11. O valor numérico a considerar para cada candidato na listagem final será a soma dos dois
critérios objetivos de seleção e a seleção far-se-á em tranches de 5 candidatos.

12. Critérios de desempate
- Em caso de igualdade de graduação, serão utilizados como critérios de ordenação:
- 1º Candidatos com mais tempo de serviço letivo na área a concurso;
- 2º Candidatos com classificação académica mais elevada;
- 3º Candidatos com mais tempo de formação complementar realizada no âmbito do grupo de
recrutamento.
- 4º- Candidatos com mais idade.

13. Motivos de exclusão do concurso:
 A não apresentação dos dados solicitados;
 A apresentação de declarações que não correspondam aos factos;
 A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando solicitadas;
 O não cumprimento das normas presentes.

14. Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do
concurso será feita conforme legislação em vigor.

15. Outras situações que possam ocorrer durante o processo de seleção de candidatos serão
alvo de ponderação e decisão por parte do júri, ficando as mesmas registadas em ata.

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, 06 de janeiro de 2016

A Diretora
Maria Helena Bernardo Gonçalves

