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Concurso para docentes / EMRC 

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

 

O Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo pretende contratar um docente de 

Educação Moral e Religiosa Católicas, nos seguintes termos: 

1. Horário a concurso: Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas (1º/2º/3º Ciclos do 

Ensino Básico/Secundário); 

2. Prazo para apresentação de candidatura: Três dias úteis contados a partir do dia da submissão do 

horário; 

3. Requisito prévio de admissão –  Habilitação para a docência para o grupo de recrutamento 290; 

4. Funções a desempenhar: Lecionação da disciplina de Educação Moral Religiosa Católica 

5. Horário semanal: 10 horas;  

6. Duração do contrato: anual 

7. Local de trabalho: Estabelecimentos de ensino do AETCF; 

8. Modalidade do contrato de trabalho: Termo resolutivo; 

9. Publicação do concurso: Nos termos do art.º 39º do Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio 

Realização do concurso: Aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral 

da Administração Escolar www.dgrhe.min-edu.pt; 

10. Documentos a entregar:  

 Currículo onde conste essencialmente: 

- habilitação académica / profissional; 

- experiência profissional (tempo de serviço em estabelecimentos de ensino, antes e depois da 

profissionalização, a confirmar pela última escola de colocação);  

- avaliação de desempenho (último período avaliativo). 

 

11. Entrega de documentos: Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento (por e-mail 

direcao@aetcf.pt ou  pessoalmente); 

12. Divulgação da oferta de contratação: Página do agrupamento www.aetcf.pt ou por pesquisa em 

AETCF . 

13. Critérios objetivos de seleção dos candidatos: 

a) Graduação profissional – ponderação de 50%;  

b) Avaliação curricular – ponderação de 50 %: 

i. Habilitação académica – 10%: 

 Licenciatura   – 2% 

 Licenciatura e complemento de habilitação pedagógica (curso básico de ciências religiosas) – 10%. 

 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
http://www.aetcf.pt/
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ii. Experiência profissional em estabelecimentos de ensino – 30%: 

 Lecionação no âmbito da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica:  

- de 1 a 5 anos – 15% 

- de 5 a 10 anos -  25% 

- mais de 10 anos – 30% 

- sem experiência – 0% 

iii. Formação realizada – 5%: 

 Formação contínua realizada acreditada (ações de formação frequentadas de 1/09/2012 até 31/08/ 2014): 

- até 25 horas – 3% 

- mais de 25 horas – 5% 

- sem formação – 0% 

iv. Avaliação de desempenho do último período avaliativo - 5% 

Sem avaliação ou inferior a Bom – 0% 

Bom ou superior a Bom – 5% 

14. O valor numérico a considerar para cada candidato na listagem final será a soma dos dois critérios 

objetivos de seleção [a) e b)]; 

15. Caso se venha a revelar necessário, o Agrupamento solicitará aos candidatos, via mail, o 

preenchimento de uma grelha de candidatura relativa à graduação profissional e avaliação 

curricular. 

16. 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. 

17. Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do concurso será 

feita conforme legislação em vigor. 

 

Tondela, 19 de setembro de 2014 

                                                                        A Diretora 

Maria Helena Gonçalves 

 

 


