AVISO DE ABERTURA

Concurso para contratação de um técnico para AEC – Atividade Física e
Desportiva (AFD)
2017/2018

Nos termos do art.º 6.º do Dec.-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, na redação dada Dec.-Lei n.º 169/2015, de 24
de agosto, torna-se público que se encontram abertas candidaturas, na página eletrónica da DGAE, em
https://sigrhe.dgae.mec.pt, para contratação de um técnico para a dinamização das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC), no presente ano letivo de 2017/2018, nas Escolas Básicas do Agrupamento de Escolas Dr. Mário
Sacramento, Aveiro, respeitando o previsto na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. ----------------------------

O preenchimento da aplicação da DGAE não dispensa os candidatos de realizar uma leitura atenta da legislação acima
mencionada, do Decreto – Lei n.º 139/2012, na sua redação atual e do Despacho Normativo n.º 10- A/2015, de 19
de junho, nomeadamente os pontos 3 e 4, do artigo 6.º e a alínea b), do ponto 1, do artigo 11.º. ---------------------O contrato será celebrado nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a termo resolutivo certo. ------------------Caraterização da Oferta de Trabalho:

N.º de oferta de emprego: 2838 ---------------------------------------------------------------------------------------------Atividade a cumprir: Atividade Física e Desportiva (AFD) ------------------------------------------------------------------Número de postos de trabalho/Nº de horas/Escola (local): 1 (um) posto de trabalho / 5 horas /na Escola Básica de
Verdemilho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data prevista de início e término de contrato: Início: 20/11/2017; Término: 22/06/2018. ------------------------------Critérios de seleção:

1. Habilitação académica – O candidato possui habilitação própria para a docência da disciplina de Educação
Física; deve indicar a classificação académica:
 18 ou + valores – 30 pontos;
 16 a 17,9 val. – 24 pontos;
 14 a 15,9 val. – 18 pontos;
 12 a 13,9 val. – 12 pontos;
 10 a 11,9 val. – 6 pontos.
2. Habilitação profissional - O candidato possui habilitação profissional para a docência da disciplina de Educação
Física; deve indicar a classificação profissional:
 18 ou mais valores – 30 pontos;
 16 a 17,9 val. – 24 pontos;
 14 a 15,9 val. – 18 pontos;
 12 a 13,9 val. – 12 pontos;
 10 a 11,9 val. – 6 pontos.
3. Experiência profissional: Número de anos letivos em que o candidato dinamizou a AEC de AFD,
independentemente do n.º de horas:
 de 4 ou + anos - 40 pontos;
 de 3 a 4 anos (excl.) - 32 pontos;
 de 2 a 3 anos (excl.) - 24 pontos;
 de 1 a 2 anos (excl.) - 16 pontos;
 até 1 ano -8 pontos.
Critérios de desempate:
1.º - Classificação profissional.
2.º - Classificação académica.
3.º - Tempo de serviço em dias.
4.º – Candidatos com menor idade.

Nota: Os pedidos de esclarecimento e o envio dos elementos respeitantes ao concurso deverão ser remetidos para o
seguinte endereço: concurso.docente@aems.edu.pt
Data: 14.11.2017
O Diretor

