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CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2017/2018 

AVISO DE ABERTURA 

Horário nº 24 – Grupo de Recrutamento 560 

Informa-se que se encontra aberto, na aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar (DGAE), o 

procedimento concursal para suprir necessidades temporárias de serviço docente, nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, 

de 27 de Junho, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 83-A/2014, de 23 de maio e com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março, relativamente a um contrato de trabalho, para o ano letivo 2017-2018, com as 

seguintes especificações:  

Modalidade de Contrato Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto 

Duração do contrato Temporário 

Local de trabalho Escola Profissional Agrícola D. Dinis – Paiã 

Nº de horas semanais 18 

Caracterização das funções Lecionação das disciplinas de Economia e Gestão / Higiene e Segurança na Indústria Alimentar 

Requisitos de admissão Habilitação reconhecida para a docência do Grupo Recrutamento 560 – Ciências Agropecuárias 

Critérios de seleção 
Graduação Profissional, nos termos do nº 1 do artigo 11º do DL nº 132/2012 de 27 de junho, 
na redação em vigor, com a ponderação de 100%. 

Critérios de desempate 

Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de 
preferências: 
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;  
b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização;  
c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da profissionalização;  
d) Candidatos com maior idade;  
e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo. 

Documentos necessários 

 Certificado de habilitações conferente de qualificação profissional para o grupo a concurso e 
declaração de estágio pedagógico no grupo referido. 

 Registo biográfico ou declaração de tempo de serviço prestado antes e após a 
profissionalização. 

Envio de documentos 
Os documentos comprovativos dos elementos necessários à graduação profissional devem ser 
enviados, durante o prazo em que decorre o concurso para: geral.secretaria@epadd-paia.pt. 

Nota: Não serão selecionados os candidatos que não comprovem documentalmente os elementos declarados na sua 
candidatura. 

Paiã, 27 de novembro de 2017 
 
O Diretor 

José Aires Matos Pereira da Silva 


