AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

CARDOSO LOPES
ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS

Aviso n.º 11

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
Abertura de concurso de seleção de docente
Ano letivo 2020/21
A Diretora do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes torna público que, de acordo com a
legislação em vigor, se encontra aberto, pelo período de quatro dias na aplicação informática no
sítio da DGAE, o procedimento com vista à contratação de docente de Francês.
1. Caracterização do posto de trabalho
• Lecionar Francês (3º Ciclo)
2. Requisito de admissão
• Habilitação Profissional na área a que se candidata (Grupo 320)
3. Horário
• Horário nº 22 - 6 horas (1 vaga) – Substituição de docente
Horário temporário (a desenvolver na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes)
4. Critérios de seleção
Tipo de critério
Numérica

Numérica

Descrição
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)

Ponderação
100%

100%

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.
Tipo de critérios de desempate
Sequência
1
2
3
4
5

Descrição
Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;
Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização;
Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da
profissionalização;
Candidatos com maior idade;
Candidatos com o número de candidatura mais baixo.

5. Apresentação de Documentos:
Os candidatos devem enviar para o endereço de email direcao@cardosolopes.net os seguintes
documentos para comprovação dos dados constantes dos critérios de seleção:
- Certificado de habilitações;
- Comprovativo do tempo de serviço total.
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Findo o prazo de candidatura será divulgada na página web do Agrupamento, a lista dos
candidatos admitidos.
Amadora, 28 de outubro de 2020
A Diretora

(Maria da Conceição Mateus)
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