
 
 

 

 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Grupo 600 (16 horas) 

Horário n.º32  

( ao abrigo do Dec. Lei Nº 132/2012 de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio) 

Requisitos de admissão e critérios de seleção, para as ofertas a concurso:  

São critérios objetivos de seleção, para os grupos de recrutamento previstos no Decreto -Lei n.º 27/2006, 
de 10 de fevereiro:  

a) A graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º, do Dec. Lei Nº 132/2012, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014 

de 22 de junho,  com a ponderação de 50 %;  

b) Avaliação curricular, com a ponderação de 50 %.  

Para efeitos da alínea b) serão aplicados os seguintes subcritérios: 

1º Subcritério – 50 pontos (com a ponderação de 25%) 

Experiência profissional (em dias) no grupo de recrutamento ao qual se candidata (Indicar apenas o nº 
de dias de experiência - Ex: 425)  

Parâmetros Pontuação a atribuir 

0 dias  0 pontos  

De 1 a 365 dias  10 pontos  

De 366 a 730 dias  20 pontos  

De 731 a 1095 dias  30 pontos  

De 1095 a 1825 dias  40 pontos  

Mais de 1826 50 pontos 

 

2º Subcritério – 30 pontos (com a ponderação de 15%) 

Ações de formação creditadas, no âmbito do grupo de recrutamento ao qual se candidata, nos anos 
letivos 2012/2013 e 2013/2014 (Referir apenas o nº de horas de formação creditada, que comprovadamente 
possui - Ex: 50)  

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Pontuação a atribuir  

0 horas  0 pontos  

De 1 a 25 horas  5 pontos  

De 26 a 50 horas  10 pontos  

De 51 a 75 horas  20 pontos  

Mais que 75 horas  30 pontos  



 

3º Subcritério – 20 pontos (com a ponderação de 10%) 

Avaliação de desempenho docente relativa ao último ano em que foi avaliado. 

Intervalos  Pontuação a atribuir  

Insuficiente  0 pontos  

Regular  5 pontos  

Bom   10 pontos  

Muito Bom  15 pontos  

Excelente 20 pontos 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL = (Graduação Profissional x 0,5) + (Av. Curricular x 0,5)  

Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com o critério da alínea a) (graduação profissional), pela 
DGAE, sendo a lista divulgada na página eletrónica do agrupamento de escolas. 

A ordenação final dos candidatos será feita de acordo com a fórmula acima indicada. 

Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a escola, a título excecional, 
selecionar docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de seleção identificados anteriormente, 
substituindo na alínea a) 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 nº1 do 
artº 11º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
83-A/2014 de 23 de maio. 

Os candidatos deverão enviar para o email diretoraesm@ae-salvaterra.pt o seu currículo, tendo como 
referência o modelo europeu, onde devem fazer referência aos subcritérios enunciados neste aviso de 
abertura. O currículo e os comprovativos dos dados indicados devem ser enviados para o endereço 
eletrónico referido anteriormente, até 24 horas após a data final da candidatura. No email deverá 
constar a identificação do horário (número) e nome do candidato. 

 

 

 

A diretora 

Maria Manuela da Silva Pereira Esménio 


