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Concurso Público para Contratação de Escola 

Técnicos para Desenvolvimento de Atividades de Desenvolvimento Curricular 

Decorre na aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar, o procedimento concursal 

para a contratação a termo resolutivo certo de onze (11) técnicos para o desenvolvimento de 

Atividades de Desenvolvimento Curricular – Atividade Física e Desportiva, para o exercício de 

funções em escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente, mediante as condições 

estabelecidas na plataforma eletrónica da DGAE. 

Vagas a concurso: 

11 horários de 4h  

Perfil dos candidatos: 

Habilitação profissional ou própria para a docência da disciplina de Educação Física no ensino 

básico (grupo de recrutamento 260 ou 620) ou outras habilitações, conforme artigo 9º do 

Despacho n.º 8683/2011. 

Critérios de Seleção Pontuação 

Habilitação profissional ou própria para a docência da disciplina de Inglês 
no ensino básico (grupo de recrutamento 260 ou 620) 

60 pts 

Outras habilitações, conforme artigo 12º do Despacho n.º 8683/2011 20 pts 

Número de dias de tempo de serviço (até 31 agosto 2013) para efeitos de 
concurso: 

1 dia - 30 dias  
31 dias - 366 dias  

367 dias - 1098 dias  
Mais de 1098 dias  

 
 

5 pts 
10 pts 
15 pts 
20 pts 

 

Critérios de desempate 

Nº dias de experiência da lecionação de Atividade Física e Desportiva em A.E.C. 

Legislação aplicável 

- o Decreto - Lei n.º212/2009, de 3 de setembro; 

- o Decreto - Lei n.º 139/2012, de 5 de julho; 

- o Despacho 9265-B/2013, de 15 de julho - Revoga os Despacho14 460/2008 e Despacho 8683/2011; 

- o Despacho Normativo n.º7/2013, de 11 de junho de 2013,  com as alterações do Despacho Normativo 

n.º7-A/2013 – que altera o n.º5 do artigo 13º do Despacho Normativo n.º7/2013. 

 

Lourinhã, 3 de setembro de 2013 

O Diretor 

 

Pedro Damião 


