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AVISO DE ABERTURA 
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO 
Suprimento de necessidades temporárias Ano Letivo 2021-2022 

 
1. Nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março, e demais legislação aplicável, 
declaro aberto concurso para contratação de docente do grupo disciplinar 330 (Inglês), em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, durante o ano letivo de 2021/2022, 
para suprimento de necessidades temporárias deste agrupamento de escolas; 
2. Características da oferta: 

Disciplinas Nº de horas Local Duração 

Inglês 
22 tempos 

Agrupamento de 
Escolas de Almeida 

1 mês 

 

3. O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
a) O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o 
efeito na página oficial da Direção-Geral da Administração Escolar (http://www.dgae.mec.pt); 
b) Os critérios de seleção são os contantes do n.º 12 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, 
de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março; 

 
Graduação Profissional - Ponderação 100% 

- Graduação Profissional - nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de 
junho, na redação em vigor 
ou 
- Classificação académica - nos termos da subalínea iii) da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 
132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação Profissional) 

Informação 

Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 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 após 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. 

 
c) Os prazos de candidatura obedecem ao disposto no n.º 3 do artigo 39.º do mesmo Decreto- 
Lei (três dias úteis); 
d) Os elementos necessários para avaliação são, obrigatoriamente, enviados por correio 
eletrónico para o endereço agrupamentodeescolasde.almeida@gmail.com ou entregues no 
balcão dos Serviços Administrativos da escola sede durante as horas de expediente (09:00- 
13:00; 14:00-16:30). 

 

e) A não entrega dos elementos necessários para a avaliação curricular durante o prazo de 
candidatura determinam a exclusão do candidato. 
f) Devem ser indicados os dados solicitados de forma inequívoca, em formato numérico ou 
alfabético conforme o caso. 
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g) Os elementos atrás referidos devem ser de comprovação documental a realizar pelo 
candidato. 
h) A graduação final dos candidatos far-se-á por ordem decrescente da pontuação final, valorada 
na escala de 0 a 20 pontos. 
i) Findo o processo de seleção, será divulgada, na página moodle do Agrupamento de Escolas de 
Almeida http://moodle.agrupamentodealmeida.net/ a lista final ordenada contendo a indicação 
do candidato selecionado. 

 
 

Agrupamento de Escolas de Almeida, 21 de fevereiro de 2022 
A Diretora 

 

 

______________________________ 

Eugénia Lucinda Castro Pinto 
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