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AVISO 
 
 

Contratação de técnicos - Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 212/2009, informa-se que o processo de seleção para a 
contratação de técnicos relativo ao desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
no Agrupamento Vertical de Escolas de Azeitão, decorrerá, até 08 de janeiro de 2014, nos seguintes 
termos: 

1. Formalização das candidaturas: através da aplicação informática disponibilizada para o efeito 
pela Direção -Geral da Administração Escolar (http://www.dgrhe.min-edu.pt/) 

2. Requisitos de admissão: No prazo de 10 dias úteis a contar da data da colocação do trabalhador, 
este deve entregar, no agrupamento, os seguintes documentos: 

a) Diploma ou certidão de habilitações profissionais legalmente exigidas; 
b) Prova do cumprimento das leis de vacinação obrigatória; 
c) Certidão de robustez física e de perfil psíquico para o exercício da função; 
d) Certidão do registo criminal. 

 
3. Perfil curricular dos candidatos e área de formação académica ou profissional exigíveis: de 

acordo com os critérios de seleção definidos para cada uma das AEC; 

4. Prazo de duração do contrato: 10/01/2014 a 13/06/2014; 

5. Local de trabalho: estabelecimentos do 1º ciclo do agrupamento; 

6. AEC a desenvolver e número de postos de trabalho a ocupar: 

 

AEC Nº DE POSTOS DE TRABALHO - HORAS SEMANAIS 

Atividade Físico - Desportiva 1 – 6 horas 

 
 

7. Critérios de seleção: 

 

7.1 Experiência profissional nas AEC até 31 de agosto de 2013: 
 
7.1.1 Menos de 6 meses de tempo de serviço no exercício de funções associadas com a 

atividade de enriquecimento curricular a que se candidata – 10 pontos; 
7.1.2 Entre 6 e 12 meses de tempo de serviço no exercício de funções associadas com a 

atividade de enriquecimento curricular a que se candidata – 30 pontos; 
7.1.3 Mais de 12 meses de tempo de serviço no exercício de funções associadas com a atividade 

de enriquecimento curricular a que se candidata – 60 pontos. 

 

 
 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
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7.2  Habilitação para a AEC que se candidata: 
 
7.2.1 Licenciatura em desporto. – 20 pontos; 
7.2.2 Profissional ou própria para a docência da educação física no ensino básico (grupos 260 e 

620) – 40 pontos. 
 

8. Critérios de desempate: 

 

1. Tempo de serviço (número de dias); 

2. Pontuação obtida no critério relativo à habilitação. 

 

 
Azeitão, 3 de janeiro de 2014 

 
A Diretora 

 
 

Maria Clara Félix 


