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 AVISO ABERTURA de CONCURSO – ANO LETIVO 2022/2023 

horários DGAE nº 4  

Grupo 550 

 

1. Nos termos do Decreto – lei nº 132/2012, de 27 de junho, e demais legislação 

aplicável, declaro aberto concurso para a contratação de técnicos especializados, para 

horários, no ano letivo de 2022/2023, no Agrupamento de Escolas de Almeirim.  

 

2. As necessidades referidas no número anterior constam do quadro A, anexo ao presente 

Aviso, publicado na página do Agrupamento de Escolas de Almeirim (www.ae-

almeirim.pt), onde constam, igualmente o número de horas semanais, duração e 

modalidade do contrato, as habilitações exigidas e respetiva prioridade se a isso houver 

lugar.  

 

3. O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com os 

seguintes procedimentos:  

 

3.1 O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada 

para o efeito na página oficial da Direção-Geral de Administração Escolar 

(www.dgae.mec.pt);  

3.2 A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção e os procedimentos são os 

constantes do presente Aviso e divulgados na página Web do Agrupamento;  

3.3 Toda a informação decorrente deste procedimento concursal será divulgada na página 

do Agrupamento e afixada nos locais próprios da sede do Agrupamento, nos prazos 

previstos na legislação suprarreferida;  

3.4 Os critérios de seleção a utilizar são os seguintes:  

Graduação Profissional - Ponderação 100% 

- Graduação Profissional - nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de 

junho, na redação em vigor 

 

ou 
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- Classificação académica - nos termos da subalínea iii) da alínea b) do artigo 11.º do DL 

n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação 

Profissional) 

Informação 

Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor. 

Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte 

ordem de preferências: 

    a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo 

anterior; 

    b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização; 

    c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da 

profissionalização; 

    d) Candidatos com maior idade; 

    e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo. 

 

4. Será motivo de exclusão de candidato:  

a) O não cumprimento dos requisitos de admissão ao Concurso, constantes no anexo ao 

presente aviso;  

b) A falta de documentos que comprovem todas as declarações prestadas no presente 

processo. 

 

5. Os candidatos devem enviar os seguintes documentos digitalizados, em formato pdf:  

- Certificado (s) de habilitações;  

- Certidão do tempo de serviço passada pela última escola onde lecionou até 31 de agosto 

de 2021;  

- Documentos da avaliação de desempenho docente, relativos aos dois últimos anos de 

serviço;  

6. Os documentos solicitados devem ser enviados para o email:  



 

3 

 

ofertasdeescola@ae-almeirim.pt, submetidos até ao momento do fecho do 

procedimento na aplicação da DGAE para o concurso, com os seguintes dados obrigatórios 

no texto do email:  

- nome completo;  

- contacto telefónico;  

- data do nascimento;  

- número de utilizador da DGAE;  

- identificação do horário a que concorre;  

- O assunto do e-mail será o nº do horário a que concorre. 

 

Almeirim, 25 de setembro de 2022 

O Diretor 

 

(José Manuel Batista Carreira) 

 


