Aviso de abertura do concurso para o recrutamento de docente (GR520)
(Horário nº 35)
Está aberto até 13/01/2016, concurso para o recrutamento de um docente do grupo de recrutamento 520, nas
seguintes condições:
Modalidade de contrato: Contrato de Trabalho a termo resolutivo.
Duração: temporário.
Carga Horária: 8 horas semanais (2ª f, das 10:10 às 13:20; 4ª f, das 10:10 às 13:20) Duas turmas - uma de 8º e
outra de 9ºano.
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Luísa Todi.
Caracterização das funções: docência.
Requisitos de admissão: Os estabelecidos no artigo 22º do Estatuto da Carreira Docente (ECD).

Critérios de seleção:
São critérios objetivos de seleção:
a) A graduação profissional nos termos do nº1 do artigo 11º, do Decreto-lei nº27/2006, de 10 de fevereiro,
com a ponderação de 50%;
b) A avaliação curricular, com a ponderação de 50% (100 pontos); Os candidatos deverão proceder ao
envio dos respetivos documentos indicados nos subcritérios, durante o prazo previsto para a candidatura, para o
seguinte endereço de e-mail: avelt@sapo.pt
Subcritérios e respetiva ponderação para a avaliação curricular:
1-

Habilitação (40 pontos) - Licenciatura - 10; Pós-graduação - 20; Mestrado - 30; Doutoramento - 40.

2-

Avaliação do desempenho docente (40 pontos, a melhor menção qualitativa obtida num dos
últimos três anos): sem avaliação - 0, Bom - 20; Muito Bom- 40.

3-

Formação relevante para o horário em concurso (20 pontos, até 4 formações nos três últimos
anos): Cada ação de formação relevante com um mínimo de 25h – 5 pontos cada.

Critérios de desempate:
Para efeito de desempate, os candidatos são ordenados pela seguinte ordem de preferência:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada;
b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após profissionalização;
c) Candidatos com maior idade.
Setúbal, 11 de janeiro de 2016
O Diretor,
___________________________
(António Manuel Baptista Dias)

