Aviso de Abertura do Concurso AEC 2020/2021
Nos termos da Portaria 644-A/2015 (2ª Série) de 24 de Agosto conjugada com o Dec-Lei
55/2018 de 6 de Julho, a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato,
na aplicação no sítio da DGAE http://www.dgae.mec.pt/web/14650/aecs, o procedimento
com vista à contratação de Docentes de Atividade Física e Desportiva , Expressões Plásticas e
Ensino da Música, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de acordo
com a informação abaixo prestada.

1. Caraterização das Ofertas
Numero de Postos de Trabalho :

AFD
- 1 horários de 8 horas
EP
- 2 horário de 10 horas
- 3 horários de 8 horas
- 1 horário de 6 horas
Música
- 2 horários de 7 horas
- 1 horário de 6 horas
2. Requisitos de Admissão:
a) Diploma ou Certificado de Habilitações Profissionais legalmente exigidas para o
desenvolvimento das AEC a que se candidata, ou no caso de Música, currículo
relevante;
b) Prova de cumprimento da Vacinação Obrigatória;
c) Certidão do Registo Criminal;
d) Declaração do tempo de serviço em AEC;
3. Duração da Prestação de serviço:
De 01 fevereiro a 30 de junho de 2022.
4. Locais de Trabalho
Escolas do 1º Ciclo de Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato

5. Critérios de Seleção

a)Habilitação Académica adequada
Mestrado na área…………………………... 25
Licenciatura ……………………….………….. 20
Currículo relevante (Quando aceite).. 10
b) Experiência Profissional
Tempo de Serviço prestado até 30 de Junho de 2020 a lecionar AEC. Deve ser
contabilizado de acordo com a legislação em vigor.
Até 180 dias .…… 10
de 181 a 400 dias……15
mais de 400 dias ……25

c) Descreva os métodos e técnicas a utilizar para manter os alunos motivados nos
conteúdos que leciona.
Descreva as competências ligadas à gestão da sala de aulas, partilha de trabalhos e
conhecimentos entre docentes e sua aplicação.
(texto)

0-50.

Critério de Desempate:
Entrevista
Amora, 25 de janeiro de 2022
O Presidente da Direção

(João Monsanto)

