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seguinte tabela (tabela 2)

Paraefeitos deste concurso considera-se habilitacao profissional especifica na area da AEC,a

habilitacao profissional em grupo de recrutamento da carreira docente, de acordo com a

6. Cornpetenclas

o contrato termina a 29 de junho de 2018.

s_ Dura~aodo contrato

4. Contrato de trabalho em funcces publicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial.

3. Modalidade de contrato de trabalho

2. Localde trabalho
EscolasBasicasdo 12Cicio do Agrupamento de EscolasSid6nio Pais,Caminha.

153072Tecnologiasda lnformacao e Cornunlcacao(TIC)

Tipo de atividade Numero da oferta N!!de Horas N!!de vagas

Tabela1

Natabela 1 detalha-se a oferta deste procedimento concursal:

letivo 2017/2018.

para a dinarnizacao das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)do 12 ciclo, para 0 ana

contar da data de divulgacao da oferta de trabalho, 0 procedimento de selecao de profissionais

Administracao Escolar,em www.dgae.mec.pt .• se encontra aberto.pelo prazo de tres dias utels, a

Informam-se todos os interessados que na aplicacao informatica da DGAE- Direcao Geral da

1. Abertura do procedimento

(De acordo com 0 previsto no Decreto-Lei nQ 212/2009, de 3 de setembro com as alteracoes introduzidas pelo 1

Decreto-Lei n.Q169/2015, de 24 de agosto; na Portaria nQ644-A/2015, de 24 de agosto de 2015 e na Lei nQ35/2014, de

20 de junho)

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) - Ofertas

DGEstE/Direc;:aode Servic;:osda RegiaoNorte
Agrupamento de EscolasSid6nio Pais,Caminha

(C6digo 152596)
AVISO DE ABERTURA NQ5 - 2017/2018
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- Habllitacao profissional especffica (HabPE) - pontuacao maxima: 30 pontos;

- Habilitacao academica (HabA) - pontuacao maxima: 20 pontos;

o metodo de selecao e a avallacao curricular. Serao utilizados os seguintes criterios:

encontre posicionado imediatamente a seguir na lista ordenada.

Sidonio Pais, Caminha, procede, de imediato, a selecao e comunlcacao do candidato que se

Se 0 candidato selecionado nao aceitar dentro do prazo fixado, 0 Agrupamento de Escolas

Escolar, nos dois dias uteis seguintes ao da comunicacao da respetiva selecao.

o candidato devera aceitar a colocacao na aplicacao da Direcao-Geral da Adrninistracao

http://aecm.edu.pt/.

final do respetivo ana escolar, a publicitar na pagina web do agrupamento:

por ordem decrescente de pontuacao, que funcionara como reserva de recrutamento ate ao

procede ao apuramento e selecao dos candidatos, sendo elaborada uma lista de ordenacao,

Terminado 0 perfodo de candidatura, 0 Agrupamento de Escolas Sidonio Pais, Caminha,

8. Criteriosde selecao

licenciatura, e 0 fndice 89 nos restantes casos.

professores dos ensinos basico e secunda rio, quando possuam habilitacao igual ou superior a

o valor da rernuneracao tem por referenda 0 fndice 126 da carreira dos educadores e dos

7. Observacoes da entidade

2

Grupo de ~!crutamento

550,110

Tipo de atividade

Tecnologias da Informa~ao e Comunica~ao (TIC)

Tabela 2

DGEstE/Dire~ao de Services da Regiao Norte
Agrupamento de Escolas Sidonio Pais, Caminha

(C6digo 152596)
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curricular.

nos grupos de recrutamento da carreira docente, quer nas atividades de enriquecimento

22 - Maior nurnero de dias de tempo de service, sendo contabilizado 0 tempo prestado quer

12 - Maior classificacso profissional

de acordo com os seguintes parametros:

Apos a aplicacao dos criterios de selecao, em casode empate as candidatos serao ordenados

10. Criterios de desempate

- ate 1000 dias: N2de dias X 0,05 pontos

- igual ou superior a 1000 dias- 50 pontos

disciplina em oferta, contados ate 31 de agosto de 2017 (TS):

curricular do 12 ciclo e/ou nos grupos de recrutamento constantes na tabela 2 relativos a

Numero de dias de tempo de servlco em ensino em atividades de enriquecimento

na tabela 2 - 30 pontos

- Oualificacao profissional no grupo de recrutamento especffico de acordo com 0 constante

Habilitacao profissional espedfica (HabPE):

- Bacharelato e/ou Licenciatura e/ou Mestrado e/ou Doutoramento - 20 pontos

Habilitacao Acadernlca (HabA):

9. Pontuacao a atribuir em cada criterio

o calculo da pontuacao resulta da seguinte formula: HabA+ HabPE+ (TSX 0,05)

3oferta, contados ate 31 de agosto de 2017 (TS)- pontuacao maxima: 50 pontos.

do 1QCicio ou nos grupos de recrutamento constantes na tabela 2 relativos a disciplina em

DGEstE/Dire~aode Servicesda RegiaoNorte
Agrupamento de EscolasSidonio Pais,Caminha

(C6digo 152596)
- Nurnero de dias de tempo de service em ensino em atividades de enriquecimento curricular

if.S REPUBLICAf' PORTU~U!SA
f:OO(A(10



[8J PracaCarolina Santiago4910-603VILARELHO~ TEL.258719250:;;: FAX258 721303
<:Q-:) E-Mail: secretaria@aecm.edu.pt

(Maria Esteves)

Agrupamento de EscolasSidonio Pais,em 05 de janeiro de 2018

- Nao cumprimento dos prazosestabelecidos.

- Nao cornprovacao dos dados declarados.

- Nao apresentacao da candidatura atraves da aplicacao da DGAE/SIGRHE.

12. Motivos de exclusao

colocacao na plataforma eletronica da Oirecao-Geralda Adrninistracao Escolar.

dos elementos declarados a concurso no prazo maximo de 10 dias uteis a contar da data da

Escolar da EscolaBasica e Secundaria Sidonio Pais,Caminha, as declarac;:5escomprovativas

Os candidatos terao de apresentar em formato de papel nos Services de Adrninistracao

11. Documentacao

DGEstE/Dire~aode Servicesda RegiaoNorte
Agrupamento de EscolasSidonio Pais,Caminha

(Codigo 152596)
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