
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALADARES 
 

ANO LETIVO 2014/2015 

 
Abertura de concurso de contratação de escola para docentes 

 
Gil Augusto Jorge, Diretor do Agrupamento de Escolas de Valadares, Vila Nova de Gaia, informa que se 

encontra aberto, na respetiva aplicação informática online, gerida pela DGAE, o procedimento de seleção nos termos do 
Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, relativamente à contratação de escola, para o seguinte contrato de trabalho a 
termo resoluto referente ao ano escolar de 2014/2015, a prestar no Agrupamento de Escolas de Valadares, Vila Nova de 
Gaia.  

Horário a concurso:  
Grupo de recrutamento 200 – 18 horas, destinado à lecionação da disciplina de História e Geografia de   

Portugal.  

Duração do contrato: temporário.  
 

A - Critério Geral de Admissão: 
Ao concurso são admitidos apenas candidatos que reúnam as condições de admissão ao concurso de 

contratação (concurso externo), organizado pela DGAE para o ano escolar de 2014/2015, mesmo que não tenham sido 
opositores, mas que possuam habilitação profissional para o grupo de recrutamento a concurso.  
 

B - Processo de selecção:  
Graduação Profissional - Nos termos legais, a seleção será operada pela ordenação decrescente dos candidatos 

numa listagem final. O valor numérico a considerar para cada candidato na listagem final será a soma de 50% do valor 
arredondado à milésima da graduação profissional com 50% do valor obtido nos subcritérios da avaliação curricular, 
aqui descrito.  
 

C – Avaliação Curricular — subcritérios:  

 Habilitação académica – 20% 

 Experiência profissional no grupo de recrutamento 200 – 20% 

 Experiência em diferentes contextos educativos – 15%  

 Projetos dinamizados – 16%  

 Formação profissional – 15% 

 Disponibilidade – 14%  
 

Notas:  
1. A entrega do Curriculum Vitae, portefólio, ou outra documentação pode ser realizada das seguintes formas: 

 - Entregue, em mão, nos Serviços de Administração Escolar deste Agrupamento; 
 - Envio por correio. 

2. A data limite para entrega de toda a documentação coincide com a data limite de candidatura na plataforma 
eletrónica da DGAE. 

3.  Só serão admitidos os candidatos que enviem a documentação solicitada. 
 

Regras de exclusão:  
Todas as declarações prestadas no presente processo devem ser suscetíveis de comprovação documental (os 

docentes selecionados em cada tranche deverão fazer chegar os documentos comprovativos da sua experiência 
profissional).  

A prestação de declarações não correspondentes aos factos implica a exclusão do candidato.  
Devem ser estritamente seguidas as instruções fornecidas, não devendo ser introduzidos outros dados não 

solicitados.  
 
Operacionalização da seleção  
A lista de ordenação dos candidatos disponibilizada pela DGAE, será publicada no site www.aevaladares.pt  
Os candidatos serão selecionados, por tranches de cinco, de acordo com a ordenação da lista da DGAE, até que 

se garanta o conjunto de requisitos de admissão necessários ao preenchimento do horário a concurso.  
A listagem de graduação final, resultante da aplicação dos critérios de selecção previstos nos pontos B e C será 

publicada no site do Agrupamento.  

Contacto para efeitos de tratamento de assuntos relacionados com o processo concursal: 
concursoprofessor.ebvaladares@gmail.com 

Valadares, 06 de fevereiro de 2015 
 O Diretor 

          Gil Augusto Jorge 


