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 concursos de contratação de escola para um professor do Grupo 290 – EMRC e um professor do
Grupo 300 – PORTUGUÊS
José António dos Santos Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte - Mação, informa que se
encontram abertos, na respetiva aplicação informática online, gerida pela Direção Geral de Administração Escolar
(DGAE), dois procedimentos de seleção nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012 de 27 de junho, relativamente a
contratações de escola, para um contrato de professor do Grupo 290 - Educação Moral e Religiosa Católica (horário
29) e um contrato de professor do Grupo 300 – Português (Horário 30), a prestar no Agrupamento de Escolas Verde
Horizonte. Os presentes concursos também se encontram publicitados na aplicação de concursos gerida pela DGAE
(cuja informação prevalece sobre a que aqui é prestada).
1 - Horários a concurso:

Horário

Curso

Nº

Nº de

Disciplina

Horas

(EMRC) Educação Moral e Religiosa

29

Católica

Total de
horas no
horário

16

16

22

22

2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e
Ensino Secundário
30

Português

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:
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 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)
3 - 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;
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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.
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, 18 de abril de 2017
O Diretor
_____________________________
José António dos Santos Almeida
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