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CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE 
Ano Letivo de 2015.2016 

BOLSA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2015-2016 

AVISO DE ABERTURA 

 
CONTRATAÇÃO COM VISTA AO SUPRIMENTO DE NECESSIDADES TEMPORÁRIAS 

 PARA O ANO ESCOLAR DE 2015/2016 

 

 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do art.º 40.º, conjugado com o n.º 7 do art.º 39, 

ambos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de 

julho, está aberto o procedimento concursal de contratação através da criação de uma Bolsa 

de Contratação de Escola. 

 

I – Requisitos de Admissão a Concurso 

Constituem requisitos gerais e específicos de admissão ao processo concursal, os aplicáveis e 

constantes no art.º22 do Estatuto da Carreira Docente.  

 

II – Caraterização das funções 

Funções: Exercício de funções docentes no Grupo de Recrutamento a que se candidata. 

Local de trabalho: Estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de 

Águeda Sul. 

 

III - Critérios de Seleção  

1. Graduação Profissional com a ponderação de 50% 

Nos termos do n.º1 do artigo 11.º do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º83-A/2014, de 23 de maio 

2. Avaliação curricular com a ponderação de 50% 

De acordo com o ponto 14, do artigo 39.º, do DL n.º 132/2012, de 27 de junho, 

alterado e republicado pelo DL n.º83-A/2014 e atendendo ao artigo 11.º, da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro (republicada em anexo à Portaria n.º 145-A/2011, de 6 

de abril), a avaliação curricular considera os seguintes critérios de avaliação por grupo 

de recrutamento: 

GR: 100; 110; 120; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 

340; 350; 400; 410; 420; 430; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 600; 620; 910. 

 

Critérios Ponderação 

Avaliação de Desempenho 15% 
Experiência Profissional 40% 
Habilitações e Formação Complementar 45% 

 

Para a pontuação de cada um dos “Critérios de Avaliação” pela aplicação do segundo método 

de seleção (Avaliação Curricular), consideram-se os parâmetros indicados no anexo 1, 

valorados numa escala de zero a vinte pontos, de acordo com o estatuído no artigo 18.º 

(ponto 1 e 4), da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro (republicada em anexo à Portaria 

n.º 145-A/2011, de 6 de abril): 

 

IV - Fatores de desempate 

Em situação de empate, aplicam-se os seguintes critérios de desempate, na ordenação da lista 

de candidatos admitidos, pela ordem em que se apresentam abaixo: 

1º. Candidatos com classificação profissional mais elevada;  

2º. Candidatos com maior tempo de serviço prestado após a profissionalização 

3º. Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da profissionalização 

4º. Candidatos com maior pontuação no critério experiência profissional;  
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5º. Candidatos com maior pontuação no critério habilitações/formação complementar; 

6º. Candidatos com maior pontuação no critério avaliação de desempenho;  

7º. Candidatos com maior idade. 

 

 

V - Organização do Procedimento Concursal 

1. Para a Bolsa de Contratação de Escola (BCE), a aplicação dos critérios de seleção, 

permitirá a elaboração de uma lista ordenada de candidatos, por grupo de recrutamento, 

de acordo com a seguinte fórmula (com o valor resultante arredondado às milésimas): 

 

 
 

onde:  

GP – valor da graduação profissional do candidato  

AC – pontuação atribuída ao candidato nas respostas aos critérios da avaliação 

curricular  

Max – valor máximo de GP da lista dos candidatos ao horário  

Min – 0 (zero) 

2. Todos os procedimentos do concurso serão efetuados por um júri, composto por três 

elementos, com a seguinte constituição: 

 Presidente: Um elemento da Direção do Agrupamento; 

 Dois vogais efetivos:  

 Um elemento dos Serviços de Psicologia e Orientação do Agrupamento; 

 Coordenador de Departamento referente ao posto de trabalho a ocupar; 

 Dois Vogais Suplentes.  

3. A lista ordenada da Bolsa de Contratação de Escola, por grupo de recrutamento, será 

publicitada através da página eletrónica do agrupamento: http://www.esmcastilho.pt/ 

 

 

VI - Disposições finais: 

 

1. A decisão de aceitação da candidatura é comunicada ao candidato selecionado através da 

aplicação eletrónica da Direção-Geral da Administração Escolar.  

2. A aceitação da colocação pelo candidato efetua-se por via da aplicação referida no número 

anterior, até ao primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da colocação.  

3. A apresentação é realizada na escola-sede do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul até 

ao segundo dia útil seguinte ao da comunicação da colocação.  

4. Depois de selecionado, e cumpridos os deveres de aceitação e de apresentação, o 

candidato deve apresentar as declarações de comprovação de dados relativas aos 

parâmetros de avaliação definidos pelo Agrupamento. 

5. A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da exclusiva responsabilidade 

dos candidatos.  

6. Não serão selecionados os candidatos que não comprovarem documentalmente os 

elementos declarados na sua candidatura.  

 

Águeda, Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, 31 de agosto de 2015 

 

O Diretor 

_______________________________ 

 (Francisco Manuel Guedes Vitorino) 

http://www.esmcastilho.pt/
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Anexo 1 
 

 

a) Avaliação do desempenho (Ponderação: 15%) 

 

GR: 100; 110; 120; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 

340; 350; 400; 410; 420; 430; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 600; 620; 910. 

 

Parâmetro: Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho docente 

dos últimos três anos, ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente.  

 

 

Menção Ponderação 

Muito Bom 20  

Bom 15  

Regular 5  

Insuficiente 0  

Sem Avaliação 0  

 
Observações: 

 O candidato deverá apresentar comprovação documental da avaliação de desempenho, de acordo com a 
situação.  

 Apenas será contabilizada uma opção do parâmetro para efeito de pontuação, do respetivo “Critério de 
Avaliação”.  

 

b) Experiência profissional (Ponderação: 40%) 

 

GR: 100; 110; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 

350; 400; 410; 420; 500; 510; 520; 540; 550; 600; 620; 910. 

Parâmetro: Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação do 

grupo de recrutamento a que se candidata?  

 

GR: 120 

Parâmetro: Qual a experiência profissional contabilizada em dias, no ensino de inglês 

do 1.º ciclo do ensino básico? 

 

GR: 430 

Parâmetro: Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação das 

disciplinas de contabilidade e administração, direito, economia, do grupo de 

recrutamento a que se candidata?  

 

GR: 530 

Parâmetro: Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na disciplina 

Mecanotecnia, do GR a que se candidata? 

 

Menção Ponderação 
≥ 1825 (5 ou mais anos) 20 

≥ 1095 e < 1825 (3 a 5 anos) 15 

≥ 365 e < 1095 (1 a 3 anos) 10 

≥ 1 e < 365 (até 1 ano) 5 

Sem experiência 0  

Observações: 
 Na experiência profissional do grupo de recrutamento a que se candidata, o(a) docente apenas indica a 

experiência de lecionação no grupo de recrutamento solicitado, e não a sua experiência enquanto docente em 
outros grupos de recrutamento.  

 No GR 120 deve ser considerada a experiência profissional no ensino de inglês do 1.º ciclo do ensino básico 
adquirida no âmbito da Oferta Complementar e Atividades de Enriquecimento Curricular ou adquirida no 
ensino particular e cooperativo.  
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 Os candidatos devem fazer prova documental do tempo de serviço declarado, nomeadamente, através de 
fotocópia autenticada do respetivo Registo Biográfico, ou de declaração comprovativa do tempo de serviço.  

 Apenas deverá ser considerada contabilizada uma opção do parâmetro para efeito de pontuação do respetivo 
“Critério de Avaliação”.  

 

 

c) Habilitações e formação complementar (Ponderação: 45%) 

 

GR: 100; 110; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 290; 300; 310; 320; 330; 340; 

350; 400; 410; 420; 430; 500; 510; 520; 530; 540; 550; 600; 620; 910. 

Parâmetro: Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata. 

Menção Ponderação 
Doutoramento 20  

Mestrado pré-processo de Bolonha 16 

Licenciatura pré-processo de Bolonha 14 

Mestrado pós- processo de Bolonha 14 

Curso de especialização (≥ 250 horas, acreditado pelo CCPFC) 12  

Pós-graduação 12 

Bacharelato 8 

Não apresenta outras formações relevantes 0 

Observações: 
 O docente indica a formação mais relevante, para o grupo de recrutamento a que se candidata, não podendo 

considerar a formação que conferiu habilitação profissional para docência (ex.: doutoramento, mestrado pré-
Bolonha, mestrado pós-Bolonha, licenciatura pré-Bolonha, curso de especialização, pós-graduação e 
bacharelato).  

 O mestrado em ensino pós-processo de Bolonha é a formação superior que, ao abrigo do regime jurídico da 
qualificação profissional para a docência (DL n.º79/2014, de 14 de maio), confere habilitação profissional para 
a docência nos domínios definidos pelo MEC. Por sua vez, os cursos de mestrado pré-processo de Bolonha não 
conferem habilitação profissional para a docência, sendo apenas uma formação complementar à licenciatura 
pré-processo de Bolonha.  

 O candidato deverá apresentar comprovação documental de outra formação relevante para o grupo de 
recrutamento a que se candidata.  

 Apenas será contabilizada uma opção do parâmetro para efeito de pontuação do respetivo “Critério de 
Avaliação”.  

 

Parâmetro: Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, em a) Área da 

docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos 

vários níveis de ensino. 

Parâmetro: Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico -Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, em b) Prática 

pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da 

organização e gestão da sala de aula. 

Menção Ponderação 

≥ 75 horas 20  

≥ 50 e < 75 horas 15 

≥ 25 e < 50 horas 10 

≥ 1 e < 25 horas 5 

Sem formação creditada 0 

 

 

GR: 120 

Parâmetro: Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata. 

Menção Ponderação 
Doutoramento 20  

Mestrado pré-processo de Bolonha 16 
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Licenciatura pré-processo de Bolonha 14 

Mestrado pós- processo de Bolonha 14 

Curso de especialização (≥ 250 horas, acreditado pelo CCPFC) 12  

Pós-graduação 12 

Bacharelato 8 

Não apresenta outras formações relevantes 0 

 

Parâmetro: Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, em Ensino do 

Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Menção Ponderação 

≥ 75 horas 20  

≥ 50 e < 75 horas 15 

≥ 25 e < 50 horas 10 

≥ 1 e < 25 horas 5 

Sem formação creditada 0 

Observações: 
 Apenas poderão ser contabilizadas as horas de formação, devidamente comprovadas e creditadas, 

relacionadas com a área de formação do grupo de recrutamento a que o candidato concorre.  
 O candidato deverá apresentar comprovação documental das horas de formação declaradas.  
 Apenas será contabilizada uma opção do parâmetro para efeito de pontuação do respetivo “Critério de 

Avaliação”  

 

 

 


