
 

 
 

 

Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 
Escola Básica Miguel Leitão de Andrada 

Tel: 236 486 267 
Mail: geral@agpedrogao.pt 

 

 

 

PUBLICITAÇÃO 

(Ponto 4 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012 de 27 de junho) 

 

É aberto procedimento para celebração do seguinte contrato: 

Código do Horário 13 

Modalidade de Contrato Termo Resolutivo Incerto 

Duração do Contrato Temporário 

Local de Trabalho Escola Básica Miguel Leitão de Andrada 

Funções Docente 

Grupo de Recrutamento 110 

Horas 25 

 

Requisitos de admissão e critérios de seleção: 

 
a) Graduação Profissional nos termos do n.º1 do artigo 11º, com a ponderação de 50%  
 
b) Avaliação Curricular , com a ponderação de 50%  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Para efeitos da alínea b), os elementos a avaliar serão os seguintes:  
 
 
1.º - FORMAÇÃO PROFISSIONAL CREDITADA – 20% 
 
Parâmetros                                                                                                    

 
 
 

Pontuação  

50 ou mais horas  20 

De 25 a 49 horas  15 

De 10 a 24 horas  10 

De 1 a 9 horas 5 

 

 



 
2.º - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – 30%  
 
Parâmetros  

 
 
 

Pontuação  
Mais de 10 anos de experiência profissional no grupo de recrutamento 
para o qual se candidata  

20 

Mais de 6 e até 10 anos de experiência profissional no grupo de 
recrutamento para o qual se candidata  16 

Mais de 3 e até 6 anos de experiência profissional no grupo de 
recrutamento para o qual se candidata  12 

De 1 dia a 3 anos de experiência profissional no grupo de recrutamento 
para o qual se candidata  8 

Experiência profissional noutro grupo de recrutamento                                                                                   4 
 

 
3.º - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 20%  
 
Parâmetros  

 
 
 
Pontuação  

Excelente  20 
Muito Bom  15 
Bom  10 
Não avaliado 5 
Outras menções 0 

 

 
4.º - HABILITAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL – 30% 
 
Parâmetros  

 
 
 
Pontuação  

Doutoramento e Licenciatura ou pós-graduação que confira qualificação 
profissional para o grupo de recrutamento ao qual se candidata  20 

Mestrado e Licenciatura ou pós-graduação que confira qualificação 
profissional para o grupo de recrutamento ao qual se candidata 15 

Licenciatura ou pós-graduação que confira qualificação profissional para 
o grupo de recrutamento ao qual se candidata 10 

Habilitação própria para lecionar no grupo de recrutamento ao qual se 
candidata  

5 

 
Os candidatos, até 24 horas depois do encerramento do concurso, deverão enviar, para 
o correio eletrónico geral@agpedrogao.pt toda a documentação comprovativa dos 
dados solicitados . 
No e-mail deverá constar a identificação do horário, o número e nome do candidato.  
Não serão selecionáveis os candidatos que não reúnam os requisitos de admissão ou 
não comprovem documentalmente os elementos da candidatura. 
 
Pedrógão Grande, 11 de maio de 2015 
 

A Diretora 

 


