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Concurso AEC – 2017-2018 

AVISO 

 
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, o Diretor do Agrupamento de Escolas 

Almeida, torna público que se encontra aberto o procedimento concursal, com vista à contratação de 

técnicos para assegurar as necessidades de serviço no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, na área da Atividade Física e Desportiva, por um período de 3 dias úteis partir da data da 

publicação do presente aviso, na aplicação informática, no sítio da DGAE, em 

https://sigrhe.dgae.mec.pt, de acordo com a informação abaixo prestada: 
 

Atividade Física e Desportiva 
 

- Uma vaga de 8 horas [EBS Dr. José Casimiro Matias (6h) e EB1 de Miuzela (2h)] 

- Uma vaga de 7 horas [EBS de Vilar Formoso (7h)] 
 

Critérios de selecção*: 
 

  Critérios Pontuação Ponderação 

C1 Sim/Não Experiência comprovada na lecionação de AEC’s 10 10% 

C2 Numérica 
Média Final de Curso Habilitador (1 ponto por valor de 

diploma até ao máximo de 20) 

Máximo de 

20 
40% 

C3 
Texto 

livre 

Habilitação adequada ao exercício de funções – Grupos 

de Recrutamento 260 e/ou 620: 

Bacharelato – 10 pontos 

Licenciatura/Mestrado pós-bolonha – 20 pontos; 

Currículo relevante – 20 pontos. 

Máximo de 

40 
20% 

C4 Numérica 

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

prestado até 31 de agosto de 2017, devidamente 

comprovado: 

de 1 a 100 dias – 5 pontos; de 101 a 400 dias – 10 

pontos; de 401 a 700 dias – 15 pontos; de 701 a 1000 

dias – 20 pontos; mais de 1000 dias – 30 pontos. 

Máximo de 

30 
30% 

* A apresentação de portefólio com a comprovação do solicitado nos critérios de selecção é obrigatória e 

deve ser enviado para agrupamentodeescolasde.almeida@gmail.com 
 

Critérios de desempate: 

1.º - Tempo de serviço comprovado, contado em dias, prestado até 31 de agosto de 2017, na leccionação 

de AEC’s na área da Atividade Física e Desportiva; 

2.º - Média final mais elevada do curso habilitador. 
 

Fórmula de cálculo da pontuação final: 

0,1*pontuação C1+0,4*pontuação C2+0,2*pontuação C3+0,3*pontuação C4 
 

Almeida, 22 de setembro de 2017 

 

O diretor, 
 
 

 

 (Dr. Joaquim Ribeiro Pedroso) 
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