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AVISO Nº 1/2021 

Avisa-se que está aberto o procedimento para a seleção e recrutamento de um docente (concurso para a contratação de escola), na aplicação 

informática disponibilizada na página da Direção Geral da Administração Escolar (DGAE), para suprir necessidades temporárias de serviço docente, 

do grupo de recrutamento 550 - Informática, no Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, para o ano letivo 2020/2021.  

1. Modalidade de contrato: 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

2. Duração do contrato: 

Temporário. 

3. Local de trabalho: 

Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, Panóias, Braga. 

4. Caracterização das funções: 

Lecionação da disciplina de Informática. 

5. Requisito de admissão: 

Profissionalização no grupo de recrutamento – 550 Informática. 

6. Formalização das candidaturas: 

Página da DGAE – www.dgae.min-edu.pt na área de contratação de escola. 

Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com a graduação profissional nos termos do nº 1 do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 

132/2012 de 27 de junho, sendo a lista divulgada na página eletrónica do Agrupamento. 

7. Critérios de seleção: 

São critérios objetivos de seleção 

a) A graduação profissional, nos termos do nº 1 do artigo 11º, com a ponderação de 50%; 

b) Entrevista de avaliação de competências, com a ponderação de 50%. 

7.1. Critérios de ponderação para a entrevista de avaliação de competências: 

A – Demonstração de experiência profissional como docente (5); 

B – Demonstração da capacidade pedagógica e didática (5); 

C – Demonstração da capacidade de gestão interpessoal (5); 

D – Demonstração da experiência em projetos desenvolvidos no âmbito da área curricular (5). 

O resultado final é obtido por média aritmética simples das classificações dos parâmetros avaliados (A, B, C, D e E), achado até às 

milésimas. 

8. Ordenação dos candidatos: 

Os candidatos são primeiro ordenados de acordo com a graduação profissional nos termos do nº 1 do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 

132/2012 de 27 de junho, efetuando-se a segunda ordenação por tranches sucessivas de 5 candidatos por ordem decrescente até à 

satisfação da necessidade. 

9. Procedimento concursal: 

Após aplicação do critério de «graduação profissional» será afixada uma lista de candidatos admitidos (ordenados por ordem 

decrescente) e de candidatos não admitidos a concurso que será afixada em local visível e público na escola sede e disponibilizada na 

página eletrónica do Agrupamento. Juntamente com a publicação da lista de ordenação dos candidatos, será publicado o calendário para 

a realização da entrevista de avaliação de competências, constituindo esta a forma oficial de convocatória. 

10. Prazos: 

A data limite para encerramento do concurso é afixada na plataforma SIGRHE. 

A lista ordenada de classificação final será afixada na sede do Agrupamento e publicada na página eletrónica do agrupamento – 

http://www.mosteiroecavado.net  

O prazo de reclamação do resultado final do concurso termina às 16 horas do segundo dia útil, contado a partir do dia da afixação da 

lista de classificação final. 

O candidato selecionado entrará em funções logo após a homologação da lista de classificação final. 

11. Composição do júri: 

Presidente: Manuel José Vidal 

1º vogal efetivo: Maria Clara de Magalhães Machado e Ramos 

2º vogal efetivo: Maria Natália Faria Pereira 

Vogal suplente: José Gomes Castro 

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo. 

 

Panóias, 12 de março de 2021. 

 

A Diretora 

 

Maria José Cunha Correia 
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