AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS, TOMAR - 172479

Aviso de Abertura para a Oferta Pública de Emprego para Contratação a tempo parcial
de pessoal docente no âmbito do programa de
Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB

Informam-se todos os interessados que se encontra aberto, na aplicação da DGAE – Direção
Geral da Administração Escolar, em www.dgae.mec.pt, o procedimento de seleção e
recrutamento de técnicos especializados para a dinamização das atividades de
enriquecimento curricular para o ano letivo 2020/2021, e pelo prazo de 3 dias úteis a
partir da data de divulgação da oferta de trabalho, os concursos abaixo indicados:

Nº da Oferta

Tipo de atividade

Nº de ofertas

Nº de horas
semanais

3888

Música

2

5h

3889

Inglês

1

5h

3890

Movimento Drama

1

5h

3959

Ciência

1

5h

3960

Educação Física

1

5h

Competências do(a) Candidato(a)

Possuir formação profissional ou especializada adequada ao desenvolvimento das atividades
programadas e ao escalão etário do público-alvo.
Critérios de Seleção

Critério

Pontuação

a) Tempo de serviço

Tempo de serviço até 31 de agosto de 2020, calculado em
dias, na dinamização de AEC de (Área Afim).

(50 pontos)

b) Graduação Profissional

Graduação profissional para os grupos de recrutamento
<código 1> e/ou <código 2> até 31 de agosto de 2020, sem
majoração [média do curso + (tempo de serviço em dias
antes da profissionalização x 0,5/365) + (tempo de serviço
em dias após a profissionalização/365)] com
arredondamento às milésimas.

(50 pontos)

Critérios de Desempate
Maior número de dias de tempo de serviço no exercício global da atividade docente.
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Terminado o período de candidatura, o Agrupamento de Escolas procede ao apuramento e
seleção dos candidatos, sendo elaborada uma lista de ordenação que funcionará como reserva
de recrutamento até ao final do respetivo ano escolar. O candidato deverá aceitar a colocação
na aplicação da DGRHE nos 2 dias seguintes ao da comunicação da respetiva seleção. Se o
candidato selecionado não aceitar dentro do prazo fixado, a entidade promotora, Agrupamento
de Escolas, procede de imediato à seleção e comunicação do candidato que se encontre
posicionado imediatamente a seguir na lista ordenada.
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O Diretor

Paulo Jorge da Encarnação Silva Bacelar de Macedo

