
 

 

Horário 16 - Contratação de escola – Grupo de recrutamento 120 

Inglês  

Está aberto concurso para recrutamento, por contratação de escola ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, de um professor para o grupo de 

recrutamento 120. 

 

Modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo 

- O contrato de trabalho será celebrado a termo resolutivo incerto. 

 

Duração de contrato 

- Um mês, prorrogado até que a necessidade persista. 

Carga horária 

- 10 horas lectivas semanais 

Local de trabalho 

- Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras 

Caracterização das funções 

- Funções docentes (Disciplina de Inglês) no 1º ciclo do ensino básico. 

Requisitos de admissão e critérios de seleção 

Cumprindo o estabelecido nos pontos 6, 7, 8, 9 e 10 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 

83-A/2014 os requisitos de admissão e critérios de seleção são os seguintes: 

- Habilitação Profissional ou na falta de candidatos com esta qualificação habilitação 

própria; 

- Graduação profissional 50%; 

- Avaliação Curricular 50%. 

    Na avaliação curricular são avaliados os subcritérios abaixo mencionados com as 

respetivas ponderações: 



 

 Experiência profissional no 1º ciclo, até 31 de agosto de 2014, 

contabilizada em dias – 60%; 

 Formação contínua com identificação do nº de horas  - 20%; 

 Classificação da ultima avaliação de desempenho  – 20% 

Para cada um dos critérios e subcritérios será aplicada a escala de 0 a 20 valores. 

Os candidatos devem enviar por correio electrónico ou entregar nos serviços 

administrativos da escola, o seu currículo e os devidos comprovativos, no prazo 

previsto para a candidatura. O não cumprimento deste ponto implica a exclusão do 

candidato. 

O endereço electrónico para o qual devem enviar o currículo é: 

condeoeiras.direcao@gmail.com 

O currículo enviado deve ter como referência o modelo europeu e deve mencionar 

obrigatoriamente o nº de dias de experiência profissional no grupo de 

recrutamento 120 até 31 de agosto de 2014, as formações contínuas realizadas 

com indicação do nº de horas de cada uma, a classificação da última avaliação de 

desempenho e as habilitações para o concurso a que se candidata.   

 

 

O Diretor 

Carlos Figueira 

Oeiras, 12 de novembro de 2015 
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