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ANO LETIVO 2020/2021 INFORMA<;AO/ AVISO 
DE ABERTURA 

INFORMA�AO N.0 301/2021 

DATA 

Assunta: Concurso para contrata�ao escola de docente 
do grupo 330 - Horario n. 0 64 

AVISO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO 
CONCURSAL DE CONTRA T A(-AO DE ESCO LA 

12/02/2021 

Nos termos do disposto no n.0 4 do artigo 39.0 do Decreto-Lei n.0 132/2012, de 27 de 

junho, na redac;:ao em vigor, informam-se todos os interessados que se encontra aberto o 

procedimento concursal para selec;:ao, recrutamento e contratac;:ao de docente do grupo 

de recrutamento 330 mediante contrato de trabalho a termo resolutive a ser celebrado 

com o Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves para o ano letivo 2020/2021 a verificar

se nos seguintes termos. 

1. Grupo de recrutamento

Grupo 330 - Ingles

2. Caraterizac;:ao das func;:oes

0 horario a concurso destina-se a lecionac;:ao das disciplinas de Ingles, Comunicar

em Lingua Estrangeira, Lingua Estrangeira Aplicada no 3. 0 ciclo do ensino basico e

secundario da Escola Basica a lecionar na Secundaria Dr. Azevedo Neves sede de

agrupamento.

3. Prazo para a apresentac;:ao de candidatura

Prazo de tres dias uteis a contar da abertura do procedimento concursal.

4. Requisite de Admissao

Os previstos no artigo 8. 0 da Lei n.0 12-A/2008, de 27 de fevereiro;

Habilitac;:ao de acordo com o Despacho n.0 6809/2014;

Declarac;:ao de idoneidade do candidate;

Declarac;:ao de tempo de servic;:o ate 31 de Agosto de 2021.

5. Modalidade de contrato de trabalho

Contrato de trabalho a termo resolutive temporario.

6. Durac;:ao do contrato

Ano letivo 2020/2021 com durac;:ao temporaria.
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Escolas do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves.

8. Horario semanal a concurso

01 (Um) horario semanal de 22 (vinte e duas) horas letivas.

9. Publicac;:ao do concurso e divulgac;:ao da oferta de contratac;:ao

No site do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves e mediante aplicac;:ao

informatica disponibilizada para o efeito pela Direc;:ao-Geral da Administrac;:ao

Escolar.

10. Realizac;:ao do concurso

Atraves de aplicac;:ao informatica disponibilizada para o efeito pela Direc;:ao-Geral

da Administrac;:ao Escolar - www.dgae.mec.pt - devendo o(a) candidato(a)

preencher o formulario eletr6nico disponivel para o efeito no prazo indicado.

11. Entrega de documentac;:ao

Todos os candidatos que pretendam apresentar as suas candidaturas deverao enviar

a documentac;:ao comprovativa em formato digital em pdf para o enderec;:o

eletr6nico recrutamento.aqan@qmail.com ate ao ultimo dia do prazo previsto para

a candidatura, indicando no assunto Primeiro e Ultimo Nome + Grupo 330 + Horario
n. 

0 64. 

12. Criterios de selec;:ao

Sao criterios objetivos de selec;:ao, a seguir obrigatoriamente, para os grupos de

recrutamento previstos no Decreto-Lei n. 0 27 /2006, de 10 de fevereiro, e no

Decreto-Lei n.0 176/2014, de 12 de dezembro:

a) A graduac;:ao profissional nos termos do n. 0 1 do artigo 11. 0 do Decreto-Lei n. 0 

132/2012;

b) Para efeitos de desempate e utilizado o previsto no n.0 2 do artigo 12.0 do

Decreto-Lei n.0 132/2012.

13.Motivos de exclusao liminar do concurso

Para alem dos previstos na legislac;:ao em vigor, constituem motivos de exclusao 

liminar: o preenchimento dos dados pelos candidatos de forma incompleta, 

incorreta e/ou incongruente; e o nao envio dos documentos solicitados no ponto 4. 

14. Publicac;:ao da lista fina ordenada
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