
 
 

AVISO DE ABERTURA 
HORÁRIO Nº26 - 2014/2015 

  
 
Contratação de escola – Grupo de recrutamento 550 (Informática) 
 
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 550.  
 
Modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo  

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

Duração de contrato  
- 1 mês (substituição por parentalidade).  
 

Carga horária  
- 22 tempos letivos semanais  
 

Local de trabalho  
- Escola Secundária de Tondela.  
 

Caracterização das funções  
- Funções docentes 3º ciclo do ensino básico e Curso Profissional de TGEI. 
  

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 licenciados ou 
bacharéis em Engenharia Informática;  
- Graduação profissional 50%;  
- Avaliação Curricular 50%.  

 
Na avaliação curricular são avaliados os subcritérios abaixo mencionados com as respetivas ponderações:  

 Experiência profissional até 31 de agosto de 2014 contabilizada em anos (365 dias) – 70%: 
1. Experiência menor que 1 ano - 0; 
2. Experiência de 1 a 5 anos - 40; 
3. Experiência maior ou igual a 5 anos – 70. 
 

 Habilitação académica – 10%: 
1. Licenciatura/Bacharelato - 4; 
2. Mestrado - 8; 
3. Doutoramento - 10. 
 

 Avaliação do desempenho relativa à última avaliação realizada – 10%: 
1. Inferior a Bom - 0; 
2. Bom ou superior - 10. 
 

  

 Formação contínua acreditada no ano letivo 2013/2014 – 10%: 
1. 0 horas - 0; 
2. Até 25 horas - 6; 
3. 25 ou mais horas -10. 

 
 



 
 

Os candidatos devem enviar por correio eletrónico o comprovativo da habilitação profissional (ou 
certificado de habilitações para os licenciados/bacharéis de Engenharia Informática), a certidão de tempo 
de serviço até 31/08/2014, o documento com a última avaliação docente realizada e os certificados das 
formações contínuas acreditadas do ano letivo 2013/2014), deverão ainda enviar a resposta às seguintes 
perguntas: 

 
1. Habilitação Profissional para o grupo 550. (Sim/Não) 

2. Se respondeu não à pergunta 1, Licenciatura ou bacharelato em Engenharia Informática 

(Sim/Não) 

3. Experiência Profissional em anos (365).: a) Experiência menor que 1 ano; b) Experiência 

de 1 a 5 anos; c)Experiência maior ou igual a 5 anos.(responder a, b ou c) 

4. Habilitação académica: a) Licenciatura/Bacharelato; b) Mestrado; c) Doutoramento. 

(responder a, b ou c) 

5. Avaliação de desempenho relativa à última avaliação realizada: a) Inferior a bom; b) Bom 

ou maior que Bom. (responder a ou b) 

6. Formação contínua acreditada no ano letivo 2013/2014: a) 0 horas; b) Até 25 horas; c) 25 
ou mais horas. (responder a, b ou c) 

 
O envio da documentação, bem como da resposta às perguntas acima formuladas deverão ser enviadas 

para o mail concursos@aetomazribeiro.net . 
 

O não cumprimento do envio durante o prazo do concurso 
implica a exclusão do candidato. 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, 20 de fevereiro de 2015 

 

 

O Diretor 

 

Júlio de Melo Cabral Valente 

 


