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AVISO N .

1 5 - 2020/2021

CONTRATA<;AO DE ESCOLA

Centrataeao de Docentes de Grupos de Recrutamento

Grupos de recrutamento previstos no Decreto-Lei n." 27/2006, de 1 0 de fevereiro

Nos termos do n." 4 do artigo 39.

Decreto-Lei n."

83-A/2014, de

0

23

do Decreto-Lei n.? 132/2012, de 27 de Junho, na redacao conferida pelo

de

maio, retificado pela Declaracao de Retificacao n." 36/2014 de 22 de

julho, pelo Decreto-Lei n." 9/2016, de 7 de marco e ainda, Decreto - Lei n." 28/2017, de 1 5 de marco, Maria

Esteves, Diretora do Agrupamento de Escolas Sidonio Pais, Caminha, toma publico que se encontra aberto

procedimento concursal a partir de hoje, por um periodo de tres dias uteis, para selecao e recrutamento de

docentes em regime de contrato de trabalho em funcoes publicas a termo resolutivo.

1.

0 horario a concurso, constante do Quadro I, destina-se ao suprimento de necessidades temporarias de

Pessoal Docente, para o ano escolar de 2020/2021, tendo como local de trabalho o Agrupamento de Escolas

Sid6nio Pais, Caminha.

Quadro I - Horario a concurso
0

0

N. de

Grupo de

Horarlo

Recrutamento

41

330

2.

0 processo de candidatura

N.

Disciplina(s)

de

Duraeao

Boras

13

Ingles

e

Temporario

aberto atraves da aplicacao informatica disponibilizada para o efeito pela

Direcao Geral da Administracao Escolar atraves da sua pagina eletr6nica.

3.

Requisitos de admissao

3 . 1 . Os previstos no artigo 34° da Lei 35/2014, de 20 de junho e no art." 22.

0

do Estatuto da Carreira Docente.

4. Criterios de Selecao

4 . 1 . Em conformidade com o estabelecido n." 6 do artigo 39.

0

do Decreto-Lei n." 132/2012, de 27 de junho, na

sua redacao, no Agrupamento de Escolas Sid6nio Pais, Caminha, sao criterios objetivos de selecao a seguir

obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento previstos no Decreto-Lei n." 27/2006, de 1 0 de fevereiro:

•

A graduacao profissional nos termos do n.? 1 do artigo

11.

0

do Decreto-Lei n.? 132/2012, de 27 de

junho, na sua redacao atual, com ponderacao de 100%;
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4.2. Os candidatos sao ordenados de acordo com o criterio da graduacao profissional, com base no documento

extraido da aplicacao SIGRHE, sendo a lista divulgada na pagina eletr6nica do Agrupamento.

4 . 3 . Para efeitos de desempate

e

utilizado o previsto no n." 2 do artigo 12.

0

do Decreto-Lei n." 132/2012, de 27

de junho, na redacao em vigor.

Em caso de igualdade na graduacao, a ordenacao dos candidatos respeita a seguinte ordem de preferencias:

a) Candidatos com classificacao profissional mais elevada, nos termos do artigo 1 1 do Decreto-Lei n.?

132/2012, de 27 de junho, na redacao em vigor;

b) Candidatos com maior tempo de service docente prestado ap6s a profissionalizacao;

c) Candidatos com maior tempo de service docente prestado antes da profissionalizacao;

d) Candidatos com maior idade;

e) Candidatos com o numero de candidatura mais baixo.

4 . 4 . Esgotada a possibilidade de colocacao de docentes profissionalizados, pode o Agrupamento, a titulo

excecional,

selecionar

docentes

com

habilitacao

pr6pria,

substituindo

a

graduacao

profissional

pela

classificacao academica acrescida de 0,5 pontos por cada ano escolar completo, arredondada as milesimas, nos

termos da subalinea iii da alinea b) do n." l do artigo 1 1 .

0

do

Decreto-Lei n." 1 3 2 / 2 0 1 2 , de 27 de Junho, na

redacao em vigor. 0 tempo de service a considerar para efeitos de graduacao profissional reporta-se a 3 1 de

agosto de 2020.

4 . 5 . Terminado o procedimento de selecao, a publicitacao da lista final ordenada do concurso sera feita em

local visive) da escola sede e na pagina eletr6nica do Agrupamento.

5 . Exclusao de candidatos

Para alem dos previstos na legislacao em vigor, constituem motivos de exclusao liminar:

•

o preenchimento dos dados pelos candidatos de forma incompleta, incorreta e/ou incongruente;

•

a falta de entrega dos comprovativos das informacoes prestadas no ambito deste concurso.

Caminha, 1 8 de dezembro de 2020
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