Agrupamento de Escolas do Algueirão - 171591

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALGUEIRÃO
Aviso de Abertura de Procedimento Concursal
(Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho)
Informa-se que na respetiva aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar,
DGAE, se encontra aberto o procedimento de seleção e recrutamento de pessoal docente
para o ano letivo 2016/2017, pelo prazo de três dias úteis, nos termos do artigo 39º do DL n.º
132/2012, de 27 de junho, com a redação do D.L. nº 83-A/2014 de 23/05/2014.

Nº Horário Docentes
Grupo de Recrutamento
Modalidade de Contrato
Nº Horas
Duração de Contrato
Funções a desempenhar
Local de Trabalho

41
430
Contrato a termo resolutivo incerto
18 Horas
Temporário
Professor de Economia e Contabilidade
Agrupamento de Escolas do Algueirão
Graduação Profissional - Ponderação 100%

Critérios Obrigatórios

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 do n.º 1, 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).

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:

Informações complementares

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 baixa.

Algueirão, 26 de janeiro de 2017
A Diretora
Maria de Fátima Fernandes Morais
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