AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERDE HORIZONTE – MAÇÃO
Código do Agrupamento - 160660
SEDE – Escola Básica dos 2ºe 3º Ciclos com Ensino Secundário de Mação
Código da Escola Sede - 310372

Aviso
Abertura de concurso de contratação de escola para professor do Grupo 290 – EMRC
José António dos Santos Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte - Mação, informa que se
encontra aberto, na respetiva aplicação informática online, gerida pela Direção Geral de Administração Escolar
(DGAE), um procedimento de seleção nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012 de 27 de junho, relativamente a
contratação de escola, para o contrato de professor do Grupo 290 - Educação Moral e Religiosa Católica, a prestar no
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, com os subcritérios a seguir indicados e também publicados na aplicação
de concursos gerida pela DGAE (cuja informação prevalece sobre a que aqui é prestada).
1 - Horários a concurso:

Horário
Nº

17

Curso

Nº de

Disciplina

Horas

2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e

(EMRC) Educação Moral e Religiosa

Ensino Secundário

Católica

Total de
horas no
horário

16

16

2. Processo de seleção dos candidatos:
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 b) (Avaliação Curricular) serão aplicados os seguintes subcritérios:
- Maior classificação na última avaliação docente (30 pontos),
- Cargos pedagógicos desempenhados (40 pontos),
- Projetos dinamizados (30 pontos),
3 – Operacionalização da seleção
O envio do Currículo, obrigatório para todos os candidatos (em formato pdf ou outro ficheiro protegido) deverá ser
enviado para agrupamentoverdehorizonte@gmail.com até ao final do prazo de candidatura.
4 - Regras de exclusão
Todas as declarações prestadas no presente processo devem ser suscetíveis de comprovação documental.
A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva responsabilidade dos candidatos.
Devem ser estritamente seguidas as instruções fornecidas, não devendo ser introduzidos outros dados não
solicitados.
Mação, 30 de setembro de 2016
O Diretor
_____________________________
José António dos Santos Almeida
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