Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul ‐ 161780
Escola‐sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul
23 de outubro de 2017

Aviso
(Oferta 3 – cód: 2679)
Atividades de Enriquecimento Curricular ‐ AEC – Inglês
4 horas – Anual
Oferta de escola aberta até à data final constante na aplicação da DGAE

Número da
Oferta
2679

Modalidade
do contrato
de trabalho
termo
resolutivo

Duração
do
contrato
16/07/2018

Caraterizaç
ão das
funções
Escolas do
Técnico
Agrupamento de
das
AEC Escolas de S. Pedro
do Sul
Inglês
Identificação do
local de trabalho

Horas

Nº de Vagas

4

2

O Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul ‐ 161780 ‐ torna público que se encontra aberto
processo de seleção para recrutamento de dois técnicos para as Atividades de Enriquecimento
Curricular de Inglês com um horário semanal de 4 horas.
O horário distribui‐se ao longo de 4 dias por semana, entre as 16:15 e as 17:15
A ordenação final dos candidatos será feita de acordo com as prioridades e fórmula a seguir indicadas:
 1ª Prioridade ‐ candidatos com habilitação profissional para os Grupos 120, 220 ou 330
 2ª Prioridade ‐ candidatos com a habilitação de licenciatura
 3ª Prioridade ‐ candidatos com o 12º ano que tenham tido Inglês durante pelo menos 7 anos
Classificação Final - CF = 0,4*CA*(100/20)+0,6*((EP/EP_Max)*100))
em que:
 CA – Classificação Profissional / Classificação Académica
 EP – Experiência Profissional (em anos) - Nº de anos de serviço prestado nas AEC e /ou nos grupos
de recrutamento, até 31/08/2016; Nota: são considerados todos os anos em que foi prestado serviço
nas AEC e ou grupo de recrutamento, independentemente do horário e da duração do mesmo.
(60/100)
EP_Max – valor máximo do Nº de Anos de Serviço da lista de candidatos ao horário;

Critério de desempate
Idade do candidato (dando-se preferência ao de idade mais elevada)

Comprovação das declarações:
Os candidatos que vierem a ser selecionados deverão, no prazo indicado pelo AE (o qual não
deverá ultrapassar 1 dia útil), apresentar os comprovativos das informações e declarações
prestadas.
O Diretor
José Manuel Gonçalves

**************************************************************************
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul – 161780
Escola‐sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

23 de outubro 2017
Oferta 3– (Cód. 2679) – AEC ‐ Inglês ‐ 4 horas
Nota Importante:
Para dar seguimento ao processo de seleção, os candidatos deverão preencher o seguinte
formulário, clicando no link que se segue:
Formulário
http://www.aesps.pt/01_AESPS_PORTAL_WEB/Concursos/Contratacao_Escola_Docentes/201
7_2018/Contratacao_AEC_Formulario_2017_2018.htm
até às 23h59 do último dia do concurso.

