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Concurso Público para Contratação de Escola - Docentes 

do Ensino Básico – Grupo de Recrutamento 910 

 

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

para a contratação a termo resolutivo certo de dois (2) docentes do Grupo de Recrutamento 910, para 

o exercício de funções (14 horas / 18 horas) no Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente 

(Lourinhã), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, mediante as condições estabelecidas 

na plataforma eletrónica da DGAE. O contrato será temporário. O tempo de serviço é contabilizado até 

31 de agosto de 2014. Serão tidos como requisitos de admissão e critérios de seleção os seguintes: 

 

Critérios Ponderação 

Avaliação Curricular (AC) 50% 

Graduação profissional (GP) 50% 

 

Avaliação Curricular Pontuação 

Tempo de serviço no grupo de recrutamento a que se candidata 
Até 365 dias 

366 a 730 dias 
731 a 1460 dias 

1461 até 2190 dias 
Mais de 2190 dias 

 
10 pontos 
15 pontos 
25 pontos 
35 pontos 
50 pontos 

Nº de horas de formação contínua creditada, realizada nos últimos três anos, 
específica para o grupo de recrutamento a que se candidata: 

Até 25 horas (inclusive) 
26 a 50 horas 

Mais de 50 horas 

 
 

10 pontos 
20 pontos 
30 pontos 

Nº de horas de formação contínua de caráter geral, creditada, realizada nos 
últimos três anos: 

Até 25 horas (inclusive) 
26 a 50 horas 

Mais de 50 horas 

 
 

4 pontos 
12 pontos 
20 pontos 

 

Para a Avaliação Curricular, os candidatos deverão enviar, por correio eletrónico (gestão@aedlv.org), 

toda a documentação comprovativa dos critérios e subcritérios do concurso, até final do prazo do 

mesmo na aplicação electrónica da DGAE (SIGRHE). Findo o prazo de candidaturas, proceder-se-á à 

análise das mesmas, pelo que não será aceite documentação. 

Como critérios de desempate serão utilizados: 1º - Graduação profissional; 2º - Tempo de serviço no 

Grupo de Recrutamento a que se candidata; 3º - Classificação académica. 

 

Lourinhã, 11 de maio de 2015 

O Diretor 

Pedro Damião 
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