Escola Básica da Ponte
AVISO DE ABERTURA – CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS AEC 2016/2017

Nos termos do Decreto-Lei 212/2009, de 3 de setembro e do Despacho 9265B/2013, de 15 de
julho, a Gestora da Escola Básica da Ponte torna público que se encontra aberto, na aplicação
informática no sítio da DGAE em www.dgae.mec.pt , o procedimento com vista à contratação
de técnicos para o ensino das Atividades de Enriquecimento Curricular nos domínio do Inglês e
do Apoio ao Estudo de acordo com as seguintes informações:

1. Ofertas e caracterização dos postos de trabalho
Inglês
Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no
domínio do ensino do Inglês
1 Horário
2 Horas
Terça e quinta das 16h15 às 17h15
Estudar e Pesquisar

Desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular no
domínio do estudo e pesquisa
1 Horário
4 Horas
Segunda e sexta das 16:15 às 17h15 e quarta-feira das 14h00 às 16h00

2. Duração do Contrato (inclui período de férias)
12 de setembro de 2016 a 30 de junho de 2017
3. Local de Trabalho
Escola Básica da Ponte
4. Remuneração
O valor das remunerações dos técnicos afetos às atividades de enriquecimento curricular é
calculado em função de um valor por hora letiva proporcional ao índice 126 da carreira dos
professores e educadores do ensino básico e secundário, quando possuem habilitação igual à
licenciatura e ao índice 89 nos restantes casos.
5. Requisitos/Critérios de admissão e ordenação
5.1 – Inglês – tempo de serviço, em dias, prestado na lecionação de AEC’s de Inglês contabilizado
até 31 de agosto de 2016;
5.2 – Estudar e Pesquisar – graduação profissional no grupo 110 contabilizada até 31 de agosto
de 2016.

Os candidatos serão ordenados através dos critérios anteriormente enunciados e será
selecionado o primeiro candidato de cada uma delas. O candidato será disso notificado através
da aplicação da DGAE e de contacto telefónico.
S. Tomé de Negrelos, 01 de setembro de 2016

A Gestora
(Eugénia Tavares)

