Seleção de técnicos para lecionação de Atividades de Enriquecimento Curricular no
Agrupamento de Escolas Caranguejeira – Santa Catarina da Serra
Ano letivo 2021/2022
Em todas as escolas básicas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira – Santa Catarina da
Serra (AECSCS) vão ser oferecidas Atividades de Enriquecimento Curricular. A oferta inclui Atividades de
Expressão Musical, Expressão Dramática, Dança, Atividade Física e Desportiva e Xadrez.
As escolas do 1.º ciclo do AECSCS localizam-se nas freguesias de Caranguejeira, União de Freguesias de
Santa Catarina da Serra - Chainça e União de Freguesias de Santa Eufémia – Boavista.
O contrato de trabalho a celebrar será a termo resolutivo certo, a tempo parcial, com início a 17 de setembro
de 2021 e término a 30 de junho de 2022.
São definidos os seguintes critérios de ordenação de seleção dos candidatos:
a)Habilitação Académica e Profissional na área a que se candidata: Curso adequado à AEC a que se
candidata e grau académico que confira habilitação profissional para a docência no ensino básico (grupos
de recrutamento: 100, 110, 250, 260, 610 e 620).
Tendo em conta este critério estabelece-se a seguinte pontuação: docentes profissionalizados nos grupos
de recrutamento indicados – 25 pontos.
b)Experiência Profissional: Tempo de serviço até 31 de agosto de 2021, em dias, exercido na qualidade
de docente com habilitação profissional para a área a que se candidata, bem como o tempo de serviço
exercido em AEC na qualidade de profissional não docente com habilitação profissional ou especialização
adequada às actividades programadas.
Tendo em conta este critério estabelece-se a seguinte pontuação:
Tempo de serviço

Pontuação

1096 ou mais dias

50

de 731 a 1095 dias

30

de 366 a 730 dias

20

de 1 a 365 dias

10

sem tempo de serviço

0

c) Formação Profissional – Ações de formação directamente relacionadas com as atividades a
desenvolver na AEC a que se candidata:
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Tendo em conta este critério estabelece-se a seguinte pontuação:
Número de horas de Formação

Pontuação

76 horas ou mais

25

de 51 a 75 horas

15

de 26 a 50 horas

10

de 01 a 25 horas

5

sem formação

0

Critérios de desempate:
- Experiência na dinamização de projectos artísticos e/ou desportivos. 20 pontos
- Tempo de serviço nas AEC no Agrupamento: 10 pontos
Publicitação de resultados:

Terminado o período de candidatura será publicada no sítio do Agrupamento uma lista ordenada de
candidatos que será considerada reserva de recrutamento até final do ano lectivo.
Apresentação de documentos:
Ao(à) candidato(a) seleccionado(a) serão concedidos cinco dias úteis, a contar da data de colocação, para a
apresentação presencial nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas de Caranguejeira –
Santa Catarina da Serra, dos seguintes documentos previstos no n.º 1 do art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º
212/2009, de 3 de Setembro, bem como os documentos que comprovem as informações prestadas
aquando da candidatura, a saber:
a) Diploma ou certidão de habilitações profissionais legalmente exigidas;
b) Declaração de tempo de serviço em dias;
c) Declaração de tempo de serviço em dias, prestado nas AEC;
d) Prova de cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
e) Certidão de robustez física e de perfil psíquico para o exercício da função;
f) Certidão de registo criminal;
g) Fotocópia de certificados de formação profissional realizados nos últimos 3 anos lectivos;
h) Cartão de cidadão;
i) Número de Identificação Bancária
Motivos de exclusão:
Será motivo de exclusão o preenchimento incorreto ou incompleto de todos os parâmetros da candidatura,
bem como a não apresentação ou a apresentação de documentos inadequados, falsos ou inválidos que não
comprovem as condições necessárias para a constituição da relação jurídica de emprego público.
Caranguejeira, 24 de agosto de 2021
Rui Alexandre Vieira
Diretor AECSCS
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