AVISO DE ABERTURA – OFERTA Nº5016
De acordo com o Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei 169/2015 de
24 de agosto, declaro aberto, por um período de três (3) dias, o concurso para o preenchimento de um posto
de trabalho para a lecionação da Atividade de Enriquecimento Curricular de Educação Musical composto por 8
horas com a remuneração mensal de 339,52€.
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
trinta dias, mantendo-se enquanto durar a ausência da técnica em substituição.

Critérios
Licenciatura/ Profissionalização:
 Classificação inferior a 12 valores
= 10 pontos
 Classificação >= 12 e < 14 valores
= 12 pontos
 Classificação >= 14 e < 16 valores
= 14 pontos
 Classificação >= 16 e < 18 valores
= 16 pontos
 Classificação >= 18 e < 20 valores
= 18 pontos
 Classificação de 20 valores
= 20 pontos
Habilitações para a área específica da AEC:
 Licenciatura
= 05 pontos
 Pós-graduação
= 10 pontos
 Mestrado
= 15 pontos
 Doutoramento
= 20 pontos
Tempo de Serviço no Ensino: (indicação do número de dias de serviço prestado até 31 de
agosto de 2021)
 Inferior a 365 dias
= 05 pontos
 >=365 e <730 dias
= 10 pontos
 >=730 e <1095 dias
= 15 pontos
 >=1095 dias
= 20 pontos
Tempo de Serviço no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular: (indicação do
número de dias de serviço prestado até 31 de agosto de 2021)
 Inferior a 365 dias
= 05 pontos
 >=365 e < 730 dias
= 10 pontos
 >=730 e <1095 dias
= 15 pontos
 >=1095 dias
= 20 pontos
Formação Acreditada: (Centro de Formação de Professores – Universidades – Institutos
Superiores - Não incluir horas da Formação Especializada – Mestrado – Doutoramento) :
 Inferior a 12,5 horas
= 05 pontos
 >=12,5 e <25 horas
= 10 pontos
 >=25 e <27,5 horas
= 15 pontos
 >=27,5
= 20 pontos

Critérios de desempate
1º Classificação de doutoramento mais elevada
2º Classificação de Mestrado / Especialização mais elevada
3º Classificação de Licenciatura/ Profissionalização mais elevada
4º Candidato com maior nº de dias de serviço em AEC
Santo Tirso, 15 de novembro de 2021.
O Diretor
Fernando Manuel de Almeida
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