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AGRUPAMENTO
Escolas de Castra Verde

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS
DE ATIVIDADES DE ENRRIQUECIMENTO CURRICULAR

AVISO N. 7 /2016-2017
Para efeitos do disposto no n° 5 do artigo 6° do Decreto-Lei n° 212/2009, de 3 de Setembro, conjugado
com a Lei n° 12-A12008, de 27 de Fevereiro, toma-se público que, se encontram abertas inscrições,
pelo prazo de 3 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso, para procedimento concursal
comum, para constituição da relação jurídica de emprego público por tempo determinado a tempo
parcial
1

—

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, para ocupar o seguinte posto de trabalho:

Data de divulgação da oferta de trabalho:

—

A presente oferta de trabalho decorrerá na data indicada na aplicação da DGAE pelo prazo indicado na
mesma plataforma; e será publicitada na página da Intemet do Agrupamento de Escolas de Castro
Verde em www.escastroverde.edu.pt
2 N° de Postos de Trabalho: um
-

3

—

Caracterização dos postos de trabalho: Ensino do Inglês nas escolas básicas do 1° ciclo do

concelho de Castro Verde, no âmbito das atividades de enriquecimento curricular.
N° de horas semanais do horário:

Técnico AEC

Ref.
A

4

—

N. horas semanais

Ensino do Inglês

6

Requisitos de admissão: são os determinados no art° 17° da Portaria n° 644-A12015 de 24 de

agosto, e cumulativamente os dispostos no Decreto-Lei n° 22/2009, de 3 de Setembro.
5

—

Prazo de duração do contrato: o presente contrato terá início após a conclusão do presente

procedimento concursal e terminará no termo do ano letivo 2016/2017.
6

—

Local de trabalho: Escolas Básicas do 1° ciclo do Concelho de Castro Verde.

7

—

Critérios e procedimentos de selecção: Avaliação curricular, a decorrer nos termos do artigo 3° e

do artigo
8

-

70

do Decreto-Lei n° 212/2009, de 3 de Setembro.

Formalização de candidaturas: deverão ser formalizadas até ao termo do prazo acima fixado,

mediante preenchimento do formulário electrónico, disponível na página electrónica da DGAE em
www.dgae.mec.pt.
9

—

É

constituída reserva de recrutamento até ao final do ano escolar 2016/2017, nos termos do n° 3,

do artigo

70

do Decreto-Lei n° 212/2009, de 3 de Setembro.

Castro Verde, 14 de fevereiro de 2017

de Escolas

