
 

 

 
 

Aviso de Abertura 
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Docente 

GR 300 
 
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março, torna-se público que o 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém pretende contratar um Docente do 
Grupo de Recrutamento 300 - Português nos seguintes termos:  

 

1. Modalidade de Contrato – Contrato a Termo Resolutivo Certo;  

2. Duração do Contrato –Anual;  

3. Local de Trabalho – Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém;  

4. N.º de horas (semanais) - 22 horas 

5. Caracterização de Funções – Lecionação da disciplina de Português. 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Critérios de seleção com vista à colocação de um docente de Português, no ano escolar 
2019/2020, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, no 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém. 
O júri de seleção verificou o enquadramento legal do concurso, tendo em conta a 
legislação em vigor. 
As candidaturas deverão ser formalizadas numa plataforma eletrónica disponibilizada 
na página eletrónica da Direção Geral de Administração Escolar (DGAE). A oferta pública 
de trabalho será divulgada através da página eletrónica do Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém. 
 

1. Requisito de admissão: 
1.1 Como requisito de admissão, os candidatos devem ter Habilitação para o Grupo de 

Recrutamento 300 - Português. 
 

2. Os métodos e critérios de seleção obrigatórios para este procedimento concursal:  
a) 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 
b) Classificação académica - nos Termos do n.º 1, 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) 
 

3. Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os 
seguintes: 
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. 
 

A lista de ordenação final dos candidatos, após homologação pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, será publicada na página eletrónica do 
Agrupamento. 
 

Santiago do Cacém, 23 de outubro de 2019 
 

Manuel Botelho Mourão, 
Diretor 


