Agrupamento de Escolas de Sines – 135628
Escola Sede: E. B. Vasco da Gama de Sines

AVISO Nº5 -2018/19
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A OCUPAÇÃO
DE 1 POSTO DE TRABALHO
Grupo 330 – Inglês
Torna-se público que se encontra aberto pelo período de 3 dias úteis, a contar do dia
seguinte à data da publicitação do presente anúncio, procedimento concursal para processo
de seleção e Recrutamento de Professores com a Lei em vigor sobre a matéria, 1 docente do
grupo 330 - Contrato de Trabalho em Funções Públicas, a Termo Resolutivo Incerto.
1 – docente grupo 330 – 18 h semanais
A – Identificação da duração do contrato: Temporário
B- Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Sines
3- Caracterização das funções: Docente de Inglês
4- Requisitos de admissão e critérios de seleção: a formalização da candidatura deverá ser
efetuada mediante o preenchimento obrigatório da aplicação na DGAE (Direção Geral da
Administração Escolar)/ SIGRHE.
Os critérios de seleção são:
Graduação Profissional - Ponderação 100%
- Graduação Profissional - nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de
junho, na redação em vigor
ou
- Classificação académica - nos Termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 132/2012
de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação Profissional)
Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor.
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
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5 - Nomeação do júri:
Presidente – Cecília Biscaia
1.º Vogal efetivo – Sónia Batista
2.º Vogal efetivo – Teresa Campos
Suplente: Teresa Costa
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