
 

 

 

 

AVISO – D/1/2016 

Abertura de concurso de contratação de escola para professor do Grupo 230 – Matemática e 

Ciências da Natureza 

Ana Paula Faustino Sardinha, Diretora do Agrupamento de Escolas de Sardoal, informa 
que está aberto o procedimento para seleção e recrutamento de docentes (Contratação de 
Escola), na aplicação informática disponibilizada na página da Direção-Geral da Administração 
Escolar (DGAE), para suprir necessidades temporárias de serviço docente para lecionar as 
disciplinas de Ciências Naturais, Jardinagem e Ciência Divertida (AEC) (Grupo 230), no 
Agrupamento de Escolas de Sardoal (AES), nos termos definidos no artigo 39º do Decreto-Lei 
n.º 132/2012, de 27 de Junho e demais legislação aplicável. 
 

1. Modalidade de contrato de trabalho: 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

2. Duração do contrato 

 Temporário 

3. Caracterização das funções 

Lecionação das disciplinas: 

 Ciências Naturais (5º e 6º anos) 

 Jardinagem (Curso Vocacional) 

 Ciência Divertida (AEC) 

4. Exercício de funções 

Escola Dra. Maria Judite Serrão de Andrade ( Sardoal) 

5. Critérios de seleção e respetiva ponderação 

Nos termos legais, a seleção será operada pela ordenação decrescente dos candidatos 
numa listagem final. O valor numérico a considerar para cada candidato na listagem 
final será a soma dos seguintes critérios: 

a) Graduação profissional (ponderação de 50%)   

b)    Avaliação curricular (ponderação de 50%)  

Ao critério da Avaliação Curricular serão aplicados os seguintes subcritérios:   

 Habilitação académica ou qualificação para exercer a docência na área 

disciplinar do grupo de recrutamento – 36 pontos 

 Formação profissional relacionada com o exercício da docência – 14 

pontos 

 Experiência profissional – 40 pontos 



 Avaliação de desempenho docente mais favorável no período 

correspondente aos dois anos letivos anteriores – 10 pontos 

 

6. Operacionalização da seleção 

 

 Todos os candidatos devem até ao final do prazo da candidatura, enviar um 
documento com um número máximo de 6 páginas A4 (escrito em computador, letra 
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5) para director@escolasardoal.com 

 O documento que o candidato deve elaborar com a informação a considerar na 
avaliação curricular deve ser elaborado com a seguinte estrutura: 

 

-  Identificação do candidato (dados identificativos do candidato e contactos); 

 

 -  Habilitação académica ou qualificação para exercer a docência na área disciplinar do 
grupo de recrutamento. Referir a designação da habilitação, conclusão, classificação, 
instituição; 

 

 - Formação profissional relacionada com o exercício da docência (realizadas nos 
últimos 5 anos) 

Indicar as ações/formações realizadas anexando os comprovativos (para as ações 
creditadas o documento deve referir o nº de acreditação) 

 

 -  Experiência profissional. 

Referir a experiência profissional na área de docência do horário em concurso indicando 
o ano letivo, estabelecimento/instituição de ensino e duração, em dias, de cada 
contrato. Para a contagem do número de dias a data limite é o dia 31 de agosto do ano 
anterior ao do concurso. 

Referir igualmente a experiência profissional em outras áreas disciplinares com 
indicação do ano letivo, estabelecimento/instituição de ensino e duração, em dias, de 
cada contrato. Para a contagem do número de dias a data limite é o dia 31 de agosto do 
ano anterior ao do concurso. 

 

- Avaliação de desempenho docente mais favorável no período correspondente aos 
dois anos letivos anteriores. 

Indicar a menção e a classificação obtida nos dois anos letivos anteriores. Se o candidato 
não foi alvo de avaliação de desempenho deve indicá-lo e o motivo (fazendo prova do 
mesmo). 

 

7. Regras de exclusão: 

 

 Todas as declarações prestadas, em qualquer fase, no presente processo devem ser 
suscetíveis de comprovação documental. 

 A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva 
responsabilidade dos candidatos. 

mailto:director@escolasardoal.com


 Devem ser estritamente seguidas as instruções fornecidas, não devendo ser 
introduzidos outros dados não solicitados. 

 O não envio da informação do candidato para efeitos de realização da avaliação 
curricular implica a exclusão do processo concursal. 

 
Sardoal, 8  de janeiro  de 2016 

 
A Diretora, 

 
 
                                                                         

 
(Ana Paula Faustino Sardinha) 

 
 


