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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA - PESSOAL DOCENTE  

Grupo Recrutamento 620 – Educação Física 

 
 
 

1. Nos termos do Decreto‐Lei nº 132/2012, de 27 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 146/2013, de 22 

de outubro, pela Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio e 

pelo Decreto-Lei nº 9/2016, de 7 de março, declaro aberto concurso para contratação de um docente 

do grupo de recrutamento 620 - Educação Física, em regime de contrato de trabalho a termo 

resolutivo, para o ano letivo de 2016/2017, para suprimento de necessidades temporárias deste 

estabelecimento de ensino. 

2. As necessidades referidas no número anterior constam do ANEXO I ao presente aviso, que é publicado 

na página eletrónica do Agrupamento (http://www.aepjm.pt), contendo a caraterização das funções, 

a identificação da modalidade do contrato, da carga horária, da duração do contrato e do local de 

trabalho. 

3. O presente concurso de contratação de escola desenvolver‐se‐á de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

a) O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito 

pela Direção‐Geral da Administração Escolar (DGAE) através da sua página eletrónica. 

b) Os candidatos apenas se podem candidatar utilizando a aplicação informática referida na alínea 

anterior. 

c) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos e prazos do 

concurso são os constantes do presente aviso e encontram-se divulgados na página eletrónica do 

Agrupamento. 

d) O procedimento de seleção é aberto pelo prazo de 3 dias úteis, de 23 a 25 de novembro de 2016. 

4. São critérios objetivos de selecção, a seguir obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento 

previsto no Decreto-Lei nº 27/2006, de 10 de fevereiro e no Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de 

dezembro. 

a) Graduação profissional nos termos do nº 1 do artigo 11º. 

b)  Para efeitos de desempate entre docentes com a mesma classificação final é utilizado o previsto 

no nº 2 do artigo 12º. 

5. Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a escola a título 

excepcional, seleccionar docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de selecção 

identificados no nº 4, substituindo a graduação profissional pela classificação académica, acrescida de 

0,5 pontos por cada ano escolar completo, arredondada às milésimas, nos termos da subalínea iii) da 

alínea b) do nº 1 do artigo 11º.  

 

 

Alverca, 22  de novembro de 2016 

 

 

A Diretora 

 

 

 

Aviso nº1/2016 
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ANEXOS DO AVISO Nº 1/2016 

ANEXO I A QUE SE REFERE O Nº 2 DO PRESENTE AVISO 

 

Contratação de 
docentes 

Modalidade de 
Contrato 

N.º do 
Horário 

N.º horas 
semanais 

Funções Local de Trabalho Duração 

Grupo 
Recrutamento 

620 

Contrato a 
Termo 

Resolutivo 
Certo 

 
28 

 
8 

Lecionação da 
disciplina de 

Educação Física 

Agrupamento de Escolas 
Pedro Jacques de 

Magalhães 
Escola - sede 

 
Temporário 

 

 
 

A Diretora 

 

 


