ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO – 402977

Contratação de escola 2018/2019
(nos termos do artigo 38° e seguintes do Decreto-lei n.° 132/2012, de 27 de junho, na sua versão atual)

Informações sobre o horário a concurso
N.° horário

19

Tipo de Necessidade

Docente

N.° horas

12 horas

Modalidade do
Contrato

Contrato a termo resolutivo

Duração

Temporal

Grupos de docência

430 (410, 400, 420)

Disciplina(s)

Área de Integração (1° ano)

Cursos

Curso Profissional de Manutenção Industrial - Eletromecânica
Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde
Curso Profissional de Comunicação e Serviço digital
Curso Profissional de Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes
Datas definidas na plataforma disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral
da Administração Escolar em http://www.dgae.mec.pt.

Prazo do concurso

Critérios de seleção
- Graduação Profissional
CRITÉRIO OBRIGATÓRIO

Graduação Profissional

(100%)

CRITÉRIO de DESEMPATE
Para efeitos de desempate é utilizado o
previsto no n.º 2 do artigo 12.º do DecretoLei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação
em vigor

nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em
vigor
- se não possuir Qualificação Profissional:

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

Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a
seguinte ordem de preferências:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada;
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.

Nota: Atendendo a que o docente a substituir integra o Grupo de Docência 430, os candidatos desse
grupo terão, em igualdade de circunstâncias, prioridade sobre os dos demais grupos.

Viseu, 01 de fevereiro de 2019.
O Diretor: Pedro Miguel da Costa Ribeiro

