AVISO Nº 18
Contratação de escola – ano letivo 2020-2021
Informa-se que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de um docente para lecionação
temporária de horário de 19 horas do grupo de recrutamento 300, no Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira,
Armamar, na aplicação informática disponibilizada na página da Direção- Geral da Administração Escolar (DGAE), ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor e demais legislação aplicável.
Modalidade de contrato de trabalho

Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto

Horário semanal

19 horas

Duração do contrato

Enquanto durar impedimento de titular

Identificação do local de trabalho

Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar- Escola Básica
José Manuel Durão Barroso

Caracterização das funções

Lecionação de 19 horas letivas (Português 8º e 11º ano, direção de
turma)

Requisitos de admissão

Habilitação profissional para grupo de recrutamento 300

Critérios de seleção

Graduação Profissional - Ponderação 100%
Graduação Profissional - nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º
132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor

Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no nº2 do Artigo
12º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação atual
Os candidatos são ordenados de acordo com estes critérios, sendo a
lista divulgada na página eletrónica do Agrupamento.
Esgotada a possibilidade de colocação de docentes
profissionalizados, pode a escola, a título excecional, selecionar
docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de seleção
já identificados, substituindo a graduação profissional pela
classificação académica, acrescida de 0,5 pontos por cada ano
escolar completo, arredondada às milésimas, nos termos da
subalínea iii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012
de 27 de junho, na redação em vigor.
Divulgação do concurso

Aplicação eletrónica da DGAE
Página do agrupamento: www.aegomesteixeira-armamar.com
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