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REPÚBLICA
PORTUGUESA

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira

1
CDUCAÇÃO

( 400786 )

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA Ano Letivo 2021/2022
Horário n.214— Grupo de Recrutamento 290
Ao abrigo dos artigos 38.~ do Decreto-Lei n.9 132/2012, de 27 de Junho, na redação conferida pelo DecretoLei n.9 83-A/2014, de 23 de maio, está aberto o concurso para o suprimento de necessidade temporária de
serviço docente, referente a:
Tipo de necessidade
Grupo de Recrutamento 290— EMRC
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (Av. 25 de Abril Torre da Marinha
Local de trabalho
Seixal)
—

—

Modalidade
Tipo de duração
Carga horária
Funções

—

Contrato a termo incerto
Temporário
6 horas
Exercício de funções docentes no GR 290
Graduação Profissional Ponderação 100%
nos Termos do n.9 1 do artigo 11.2 do DL n.9 132/2012 de 27 de junho, na
redação em vigor
ou
Classificação académica nos Termos do n.9 1, da alínea b) do artigo 11.9 do DL
n.9 132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação
Profissional)
—

-

Critérios Obrigatórios

-

Informação:
Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.2 2 do artigo 12.~ do Decreto-Lei n.9
132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor.
Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte
ordem de preferências:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;
b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado ap6s a profissionalização;
c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da
profissionalização;
d) Candidatos com maior idade;
e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo.

O prazo de apresentação de candidaturas encontra-se aberto até ao dia 09/09/2021, na aplicação
informática da DGAE.
O candidato selecionado terá de fazer prova documental dos elementos constantes na candidatura, para
efeitos de graduação profissional, aquando da sua seleção.
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