
 

Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves 

AVISO n.º 4/2012 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 
RECRUTAMENTO DE PESSOAL DOCENTE 

Decreto‐Lei n.º 132/2012 de 27 de junho 

 

Contratação de Escola com vista ao suprimento de necessidades temporárias de pessoal docente, para o ano escolar 

de 2012 ‐2013, no Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves (EB23 Dr. Flávio Gonçalves) – Póvoa de Varzim. 

 

1. Nos termos do Decreto‐Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e demais legislação aplicável, declaro aberto concurso 

para contratação de pessoal docente em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo, para o ano letivo de 

2012‐13, para suprimento de necessidades temporárias deste estabelecimento de ensino. 

2. As necessidades referidas no número anterior constam do Quadro presente no final deste aviso. 

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

3.1. O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela 

Direção‐Geral da Administração Escolar através da sua página Internet. 

3.2. Os candidatos apenas podem inscrever‐se utilizando a aplicação informática referida no número anterior. 

3.3. A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos e prazos do concurso 

são os constantes do presente aviso. 

3.4. No prazo máximo de 3 dias úteis, será divulgada, na página da internet do Agrupamento de Escolas Dr. 

Flávio Gonçalves, a lista ordenada dos candidatos, resultante da respetiva graduação profissional, calculada 

nos termos do n.º 1 do artigo 11º do decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de junho – o tempo de serviço deve ser 

contado até 31 de agosto de 2012 (“até ao dia 31 de agosto do ano imediatamente anterior ao da data de 

abertura do concurso”). 

3.5. Os docentes candidatos profissionalizados opositores ao concurso terão prioridade na referida lista 

relativamente aos docentes candidatos com habilitação própria. 

3.6. Os candidatos profissionalizados em caso de igualdade na graduação profissional, serão ordenados 

respeitando‐se a seguinte ordem de prioridades: 

a)  Classificação profissional mais elevada; 

b)  Maior tempo de serviço docente após profissionalização; 

c)  Maior tempo de serviço docente antes da profissionalização; 

d)  Candidato com maior idade; 

e)  Candidato com o número de candidatura mais baixo. 

3.7. Os candidatos com habilitação própria em caso de caso de igualdade na graduação profissional, para efeitos 

de graduação, serão ordenados respeitando‐se a seguinte ordem de prioridades: 

a) Classificação Académica mais elevada; 

b) Maior tempo de serviço em dias, no exercício de funções docentes; 

c) Candidato com maior idade; 

d) Candidato com o número de candidatura mais baixo. 



4. Juntamente com a lista ordenada dos candidatos será publicada em www.eb23-dr-flavio-goncalves.rcts.pt a 

convocatória para a realização da entrevista de avaliação de competências, aos cinco primeiros candidatos da 

lista ordenada. 

5. A não comparência à entrevista ou a não entrega de documentos (BI ou CC, comprovativo de habilitação 

profissional/própria para o grupo a que concorre, cópia do registo biográfico/declaração de tempo de serviço e 

assiduidade e outros documentos considerados úteis) por parte dos candidatos convocados/notificados, seja por 

que motivo for, implicará a exclusão liminar dos mesmos. 

6.  Caso se verifiquem as situações referidas no número anterior ou ainda a manifestação de desinteresse por parte 

de qualquer um dos candidatos convocados/notificados (comunicada por escrito ao Agrupamento de Escolas Dr. 

Flávio Gonçalves), tal determina a admissão à entrevista dos candidatos colocados nos lugares subsequentes na 

lista de ordenação, referida anteriormente, até se perfazer a tranche de cinco entrevistados, e assim 

sucessivamente, enquanto for possível. 

7. As Entrevistas de Avaliação de Competências decorrerão de acordo com os seguintes termos: 

7.1. A entrevista será dirigida por um júri, constituído pela Diretora, que preside, por outro elemento da direção 

e pelo Coordenador de Departamento Curricular ou, por delegação deste último, um Professor de Carreira 

do grupo de recrutamento do horário a concurso 

Nota: sempre que estiverem a decorrer vários processos de seleção para o mesmo grupo de recrutamento ou 

para o mesmo tipo de necessidade, os candidatos comuns a cada um dos processos realizarão apenas uma 

entrevista. 

7.2. Os candidatos na entrevista de avaliação de competências serão avaliados nos seguintes itens: 

PERTINÊNCIA DO CURRÍCULO – 0 a 10 pontos 

a) Formação complementar na área de lecionação 

b) Publicação de obra de caráter científico e/ou pedagógico 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – 0 a 10 pontos 

a) Desempenho de cargos e funções técnico-pedagógicas (diretor de turma, coordenador de estruturas 

educativas, etc…) 

b) Desenvolvimento de projetos escolares: intercâmbios, clubes, etc… 

c) Experiência na lecionação dos programas / níveis do horário a concurso. 

d) Nível de assiduidade 

 

CONHECIMENTO DO AGRUPAMENTO – de 0 a 10 pontos 

a) Conhecimento dos documentos estruturantes do Agrupamento. 

 

PERFIL DO CANDIDATO – de 0 a 20 pontos 

a) Capacidade de comunicação e autoavaliação 

b) Aptidão para a lecionação e exercício das funções previstas no horário a concurso 

c) Competência e disponibilidade para desenvolver atividades / projetos do Agrupamento 

d) Avaliação de desempenho, quando exista. 

e) Capacidade de resposta a situações / ocorrências emergentes. 

 

http://www.eb23-dr-flavio-goncalves.rcts.pt/


7.3. À entrevista será atribuída uma classificação final expressa na escala de 0 a 50 pontos. 

8. Após a realização da entrevista, será afixada lista ordenada dos candidatos resultante da aplicação dos critérios 

legais estabelecidos, de acordo com o n.º 6 do art.º 39.º do Decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de junho, 

designadamente: a graduação profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º (Decreto-lei n.º 132/2012 de 27 de 

junho) com a ponderação de 50% e a entrevista de avaliação de competências com a ponderação de 50%. 

9. Será admitido o candidato que obtiver melhor pontuação pela aplicação dos critérios referidos no ponto anterior. 

10. A aceitação da colocação por parte do candidato a colocar faz-se por via eletrónica no dia útil seguinte ao da 

comunicação. 

11. A apresentação é realizada no Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves até ao 2º dia útil seguinte ao da 

comunicação. 

12. Caso o candidato não aceite dentro desse prazo, fica a colocação automaticamente sem efeito. 

 

15 de janeiro de 2013 

 

 

Quadro a que se refere o número 2 do presente aviso: 

 

Nº HORÁRIO GRUPO RECRUTAMENTO 
Nº 

HORAS 
DISC./ANO TIPO 

12 400 – História 20 
Hist/8ºANO 

Hist/9ºANO 
TEMPORÁRIO 

 

Horário a concurso 

 
Horário TEMPORÁRIO de 20 tempos letivos semanais – grupo 400 (horário nº 12) 

 

Componente letiva 

História – 18 tl 

Apoio ao estudo (aHST)  -  2 tl 

Componente não letiva 

Apoio ao estudo (aHST)  -  1 tl 

Sala de apoio a alunos (TE) -    1 tl 

 

Reunião de Departamento 

2ªfeira a partir das 17,40 horas 

 


