Agrupamento de Escolas de Ovar
Sede:

Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro

Contratação de Escola –Ano letivo 2017/2018
Atividades de Enriquecimento Curricular
Abertura de Concurso
A diretora do Agrupamento de Escolas de Ovar, torna público que, de acordo com a legislação em
vigor, se encontra aberto, na aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar (DGAE),
o procedimento com vista à contratação de técnicos, no âmbito dos Domínios Desportivo e Artístico
para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de acordo com a informação abaixo prestada:

1.

Caracterização do posto de trabalho

Realização de Atividades Físico-desportivas e Artísticas (expressão plástica, expressão musical e
expressão dramática – leitura e comunicação), no âmbito do programa das actividades de
enriquecimento curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico.

2. Requisito de admissão

Atividades físico-desportivas:
- Habilitação profissional para os grupos recrutamento 260 ou 620
Atividades artísticas (expressão plástica):
- Habilitação profissional para os grupos recrutamento 110, 240 ou 600
Atividades artísticas (expressão musical):
- Habilitação para a docência nos grupos recrutamento 110, 250 ou 610 ou Curriculum vitae relevante
Atividades artísticas (Expressão dramática –Leitura e comunicação)
- Habilitação para a docência no grupo de recrutamento 110

3. Duração do contrato
De 13 de setembro de 2017 a 22 de junho de 2018

4. Local de trabalho
Escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Ovar

Agrupamento de Escolas de Ovar
Sede:

Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro

5. Tipo de necessidades, vagas disponíveis e respetivo número de horas semanais.

Atividade

Nº de vagas

Atividade Físico - desportiva
Atividade Físico - desportiva
Atividades Artísticas (Expressão Plástica)
Atividades Artísticas (Expressão Musical)
Atividades Artísticas (Expressão Dramática – Leitura e Comunicação)

12
2
7
4
3

Horas semanais
4 horas
2 horas
4 horas
3 horas
5 horas

6. Critérios de selecção

Terminado o período de candidatura, o Agrupamento de Escolas procede ao apuramento e seleção dos
candidatos, sendo elaborada uma lista de ordenação, que funcionará como reserva de recrutamento
até ao final do respetivo ano escolar.
O candidato deverá aceitar a colocação na aplicação da DGAE. Se o candidato selecionado não aceitar
ou não aceitar dentro do prazo fixado, a entidade promotora, Agrupamento de Escolas, procederá à
seleção do candidato que se encontre posicionado imediatamente a seguir na lista ordenada, até à
satisfação das necessidades.
O critério de seleção a utilizar será o seguinte:

a) Graduação profissional/ graduação para a docência (arredondada às unidades) no grupo de
recrutamento (graduação calculada conforme legislação vigente, com tempo de serviço
contabilizado até 31 de agosto de 2016).

7. Critérios de desempate:

1. Tempo de serviço até 31 de Agosto de 2016, em dias;
2. Tempo de serviço até 31 de Agosto de 2016 no Agrupamento de Escolas de Ovar, até 31
de Agosto de 2016, em dias;
3. Idade em 31 de Dezembro de 2016 (mais idade);

Os candidatos têm de apresentar contacto telefónico
Ovar, 28/08/2017
A Diretora

