
 
 

 

AVISO DE ABERTURA 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro declaro aberto, por um período de 

três (3) dias, o concurso para o preenchimento de dois postos de trabalho para a lecionação da Atividade 

de Enriquecimento Curricular de Inglês composto por 15 horas com a remuneração hora de 10.58€. 

  A atividade será desenvolvida nas escolas do Agrupamento de Escolas de Tomaz Pelayo, Santo 

Tirso. Os critérios de seleção são os constantes da aplicação informática da DGRHE e a duração do contrato 

será de 22 /09 / 2014 a 12 /06 / 2015.   

      

Critérios Ponderação 

Licenciatura que habilita para a lecionação dos grupos 220 e 330 – Indicação da classificação (0-20)* 20 

Profissionalização que habilita para a lecionação dos grupos 220 e 330 – Indicação da classificação (0-20)* 10 
Formação Especializada – Mestrado – Doutoramento (Indicação da classificação). 20 
Tempo de Serviço no Ensino (Indicação do número de dias de serviço). 20 
Experiência de Lecionação nas Atividades de Enriquecimento Curricular (Indicação do número de dias de 

serviço). 
20 

Formação Acreditada, mínimo 100 horas. (Centro de Formação de Professores – Universidades – Institutos 
Superiores) – Não incluir horas da Formação Especializada – Mestrado – Doutoramento. (Indicação do 

número de horas de formação). 

10 

 * No caso de ser a mesma classificação para Licenciatura e Profissionalização a mesma deverá ser 

repetida nos dois primeiros critérios. 

 
A pontuação dos critérios será efectuada tendo em conta a ponderação indicada no seguinte quadro: 

Inglês 

Critérios Ponderação 

Licenciatura que habilita para a lecionação dos grupos 220 e 330 (Indicação da classificação) Classificação ponderada  
Profissionalização que habilita para a lecionação dos grupos 220 e 330 (Indicação da 

classificação) 
Classificação ponderada  

Formação Especializada – Mestrado – Doutoramento (Indicação da classificação) Classificação ponderada  

Tempo de Serviço no Ensino (Indicação do número de dias de serviço) 

5 = <1000 dias 

10 = 1001 a 3000 dias 

15 = 3001 a 5000 dias 
20 = > 5001dias  

Experiência de Lecionação nas Atividades de Enriquecimento Curricular (Indicação do número 

de dias de serviço) 

5 = <1000 dias 

10 = 1001 a 3000 dias 
15 = 3001 a 5000 dias 

20 = > 5001dias  

Formação Acreditada, mínimo 100 horas. (Centro de Formação de Professores – Universidades 

– Institutos Superiores) – Não incluir horas da Formação Especializada – Mestrado – 
Doutoramento. (Indicação do número de horas de formação) 

5 = <100 a 300 horas 

10 = > 301  

 

 

Critérios de desempate 

Idade do Candidato (preferência pelo candidato mais velho) 

Ano de conclusão da licenciatura (preferência pelo ano de conclusão mais antigo) 


