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Concurso AEC – 2015-2016 

Aviso de Abertura 
 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 169/2015, de 24 de agosto, e da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual e do Despacho Normativo n.º 10-A/2015, de 

19 de Junho, nomeadamente o ponto 3 e 4 do artigo 6.º e a alínea b) do ponto 1, do artigo 11.º o 

diretor do Agrupamento de Escolas de Almeida, torna público que se encontra aberto, pelo 

período de 3 dias úteis a partir de 09 de outubro de 2015, na aplicação informática no sítio da 

DGAE em http://www.dgae.mec.pt o procedimento com vista à contratação de docentes no 

âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o ano lectivo 2015/2016, para 

actividades na área das Expressões Artísticas. 
 

Expressões Artísticas 
 

- Uma vaga de 4 horas (EBS de Vilar Formoso) 

 

Critérios de selecção*: 
 

 Critérios Pontuação 

Sim/Não Experiência na leccionação de AEC’s 10 

Numérica 
Média Final de Curso (1 ponto por valor de diploma até ao 

máximo de 20) 
20 

Texto livre 

Habilitação adequada ao exercício de funções – Grupos de 

Recrutamento 110, 240, 250 ou 260 (resposta numérica em 

valores constantes do documento habilitador): 

Licenciatura/Mestrado pós-bolonha – 20 pontos; 

Currículo relevante – 20 pontos. 

40 

Numérica 

Tempo de serviço prestado em AEC’s, contado em dias prestado 

até 31 de agosto de 2015: 

de 1 a 50 dias – 5 pontos; de 51 a 200 dias – 10 pontos; de 201 a 

400 dias – 15 pontos; de 401 a 600 dias – 20 pontos; mais de 600 

dias – 30 pontos. 

30 

* O portefólio com a comprovação do solicitado nos critérios de selecção deve ser enviado para 

agrupamentodeescolasde.almeida@gmail.com 
 

Critérios de desempate: 

1.º - Tempo de serviço, contado em dias, prestado até 31 de agosto de 2015, na leccionação de AEC na 

área das Expressões Artísticas; 

 

Almeida, 09 de outubro de 2015 

O diretor, 

________________________________________ 
(Joaquim Ribeiro Pedroso) 
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