AVISO N.º 15 – 2020/2021
(Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro)

Contratação de Técnicos
Atividades de Enriquecimento Curricular

Nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto, Manuel
António de Almeida Portugal, Diretor do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira,
torna público que se encontra aberto procedimento concursal, por um período de três dias
úteis, para seleção e recrutamento de Técnicos para assegurarem a substituição de
técnicos das atividades de enriquecimento curricular, em regime de contrato temporário e
parcial de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto.

1. O horário a concurso, constante do Quadro I deste aviso, destina-se à substituição
de um Técnico da atividade de enriquecimento curricular de Jogos e Brincadeiras,
do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira.
2. O

processo

de

candidatura

é

aberto

através

da

aplicação

informática

disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar através
da sua página eletrónica.
3. Requisitos de Admissão:
3.1 Os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro;
3.2 Habilitação adequada à oferta a concurso;
4. Perfil dos candidatos:
Pretende-se que as atividades de enriquecimento curricular tenham caráter lúdico,
que desenvolvam a coordenação motora, a motricidade fina, a concentração e que
promovam estilos de vida saudável, por isso os candidatos devem ser pessoas que
sejam criativas, que saibam cativar os alunos e levá-los a desenvolverem
atividades em conjunto.
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Critérios de Seleção:


Habilitações Académicas adequadas à atividade em oferta (identificar a
habilitação – curso/ licenciatura ou formação/especialização, com que se
candidata) - 45%



Experiência de AEC´s - 30%



Projetos/atividades desenvolvidos/apresentados à comunidade escolar no
âmbito das AEC´s - 25%

Habilitações Académicas adequadas à atividade em oferta:


Jogos e Brincadeiras - Licenciatura no Ensino Básico - variante do 2º CEB na
Educação Física - 45%



Habilitações relacionadas com a área a concurso – 30%



Outras Habilitações – 20%

Experiência de AEC´s:


com experiência – 30%; sem experiência - 0%

Projetos/atividades desenvolvidos/apresentados à comunidade escolar no âmbito das
AEC´s:


0% - sem projetos/atividades; 25% - com projetos/actividades

5. Critérios de Desempate:


Tempo de serviço, em dias, prestado nas AEC´s até 31 de agosto de 2020.



Classificação Final de Licenciatura/Curso.

6. O contrato termina previsivelmente a 18 de junho de 2021.
7. Exclusão de candidatos:
Para além dos previstos na legislação em vigor, constituem motivos de exclusão
limiar, o preenchimento dos dados pelos candidatos de forma incompleta, incorreta
e/ou incongruente.
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Quadro I

N.º de

N.º de

Horário na

horas / Nº de Vagas

Atividade de Enriquecimento

Locais onde irão

Curricular

decorrer

Jogos e Brincadeiras

Baraçal

aplicação
SIGRHE

4483

1º Candidato - 4h

Lageosa do Mondego

Celorico da Beira, 3 de maio de 2021

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira
Manuel António de Almeida Portugal
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