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Ano letivo de 2013/2014 

 
CONCURSO PARA A SELEÇÃO DE PESSOAL DOCENTE – CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

 

Grupo 110 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, informamos que os concurso para a seleção de 
pessoal docente decorrerá nos seguintes termos: 

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

B. Modalidade de contrato de trabalho: a termo resolutivo; 

C. Duração do contrato: enquanto a necessidade persistir, tendo como limite máximo o termo 
do ano escolar; 

D. Horário: 25h 

E. Local de trabalho: EB1 Vendas de Azeitão 

F. Funções: relativas ao grupo de recrutamento 110; 

G. Requisitos de admissão: 

a) Requisitos gerais constantes do artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro; 

b) Habilitação profissional para o grupo de recrutamento 110 – 1º ciclo. 

H. Critérios de seleção: 

1. A graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, 
com a ponderação de 50%. 

PONTUAÇÃO - 5 a 1, de acordo com o valor decrescente da graduação profissional. 

 

2. Entrevista de avaliação de competências, com a ponderação de 50% e considerando 
três áreas fundamentais: 

a) Orientação para resultados - PONTUAÇÃO - 1 a 5; 

b) Trabalho de equipa e cooperação - PONTUAÇÃO - 1 a 5; 

c) Iniciativa e autonomia - PONTUAÇÃO - 1 a 5. 

PONTUAÇÃO FINAL DA ENTREVISTA – 1 a 5, em resultado da transposição da pontuação 
obtida nas respostas. 

 

I. Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com a graduação profissional, sendo a 

lista divulgada na página eletrónica do agrupamento (http://site.aveazeitao.pt/). 

 

J. A aplicação da entrevista de avaliação de competências é feita por tranches sucessivas de 
cinco candidatos, por ordem decrescente da graduação até à satisfação das necessidades. 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
http://site.aveazeitao.pt/
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K. Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode o agrupamento, 
a título excecional, selecionar docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de 
seleção identificados, no Decreto-Lei nº 132/2012, nos nos 6 a 9, substituindo na alínea a) do 
nº 6 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 
nº 1 do artigo 11º. 

 

 

Azeitão, 31 de janeiro de 2014 

 

A Diretora 

Maria Clara Félix 

 


