Seleção de técnicos para lecionação de atividades
de enriquecimento curricular no Agrupamento de Escolas de Arganil
Ano letivo 2019/2020

Em todas as escolas básicas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Arganil (AEA) vão ser
oferecidas Atividades de Enriquecimento Curricular. A oferta inclui as atividades de Música, Atividade
Física e Desportiva e Artes Performativas.

As escolas do 1.º ciclo do AEArganil localizam-se nas freguesias de Arganil, Sarzedo, Coja, Pomares,
Pombeiro da Beira e São Martinho da Cortiça.
O contrato de trabalho a celebrar será a termo resolutivo certo a tempo parcial com início a 10 de
setembro de 2019 e término a 12 de julho de 2020.
O valor da remuneração terá por referência o índice 126 da carreira dos educadores e dos
professores dos ensinos básico e secundário, quando possuem habilitação igual ou superior à
licenciatura e ao índice 89 nos restantes casos, devendo para os casos de horários incompletos ser
calculado um valor por hora letiva proporcional aos índices referidos.

São definidos os seguintes critérios de ordenação e seleção dos candidatos:
a) Habilitação de acordo os mecanismos previstos no Decreto -Lei n.º 212/2009, de 3 de
setembro e o Despacho n.º 9265-B/2013, de 13 de julho - indicar a habilitação que possui para
a oferta de trabalho a que se candidata.
Pontuação: 50 pontos
Não apresenta formação relevante: 0 pontos
Formação relevante na área: 20 pontos
Licenciatura/Mestrado na área: 40 pontos
Doutoramento na área: 50 pontos
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b) Tempo de serviço no âmbito das AEC: indicar (em dias) o tempo de serviço nas AEC.
Pontuação: 50 pontos
Sem tempo de serviço: 0 pontos
Entre 1 e 365 (até 1 ano): 10 pontos
Entre 365 e 1095 (1 a 3 anos): 20 pontos
Entre 1095 e 1825 (3 a 5 anos): 30 pontos
Mais de 1825 (mais de 5 anos): 50 pontos
Critério de desempate: Tempo de serviço em AEC - indicar (em dias) o tempo de serviço exercido no âmbito
das AEC.

Será motivo de exclusão o preenchimento incorreto ou incompleto de todos os parâmetros da
candidatura.

Terminado o período de candidatura será publicada no sítio do agrupamento uma lista ordenada
de candidatos que será considerada como reserva de recrutamento até ao final do ano letivo.
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Diretora
Assinado por: ANABELA HENRIQUES DE MATOS SOARES
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