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NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  

APLICAÇÃO DO 2.º CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

- Subcritérios: recolha de dados - 

 
 

 Informam-se todos os candidatos que apresentaram a candidatura electrónica, através da 

aplicação da DGAE/SIGRHE, aos horários por contratação de escola deste agrupamento que se irão aplicar os 

seguintes procedimentos para recolha das respostas relativas aos subcritérios de avaliação, até 

satisfação das necessidades: 

 

1. Findo o prazo de candidatura, o agrupamento publicitará as primeiras listas ordenadas por graduação 

profissional; 

2. Nesta fase, o agrupamento enviará um email aos vinte primeiros candidatos (para o endereço electrónico 

registado na candidatura) a solicitar o preenchimento do documento de resposta aos subcritérios – 

ficheiro excel que consta em anexo a esta nota informativa; 

3. Os candidatos deverão devolver o documento, em formato digital e para o endereço eletrónico entretanto 

indicado, no prazo de 48 horas úteis após receção do email referido no ponto 2 desta nota; 

4. Em simultâneo, o candidato deverá remeter também os documentos comprovativos de todos os 

elementos declarados a concurso, em formato digital.  

Contudo, esta indicação contraria o previsto no aviso de abertura n.º 1/2014-2015, de 15.09, 

pretendendo-se com esta alteração agilizar o processo de colocação de docentes. Este procedimento 

não dispensa, no entanto, os docentes selecionados da apresentação da documentação original sob 

pena de anulação do concurso por falsas declarações; 

5. Serão excluídos os docentes que, findo o prazo previsto no ponto 3, não remetam a documentação 

referida nos pontos 3 e 4. 

 

 

Almancil, 18 de setembro de 2014                

Pl’ O Diretor, 

 


