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AVISO – ABERTURA DE CONCURSO 

BOLSA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

Declaro aberto o concurso à Bolsa de Contratação de Escola do Agrupamento de 

Escolas de Esmoriz- Ovar Norte, destinado exclusivamente ao recrutamento de pessoal 

docente para os grupos de recrutamento definidos no Decreto-Lei 27/2006, de 10 de 

fevereiro, e no decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de Dezembro e constantes nas ofertas 

criadas por este agrupamento, para suprir necessidades de horários que surjam 

durante o ano letivo. 

I. Candidatura 

A candidatura a este concurso é feita na aplicação informática da página da DGAE e 

encontra-se disponível entre as 10 horas do dia 22 de julho e as 18 horas do dia 27 de 

julho de 2015. 

II. Local de trabalho e contactos 

O local de trabalho onde serão desempenhadas as funções docentes, através da 

celebração de um contrato a termo resolutivo, será o Agrupamento de Escolas de 

Esmoriz – Ovar Norte (161949), com o endereço eletrónico http://www.ae-

esmoriz-ovarnorte.pt, telefone 256752782 e endereço de correio eletrónico 

dir@ae-esmoriz-ovarnorte.pt . 

III. Grupos de recrutamento (GR) 

Designação da oferta Grupos de recrutamento 

GR_100 100 

GR_110 110 

GR_200_290_400_410_420 200_290_400_410_420 

GR_430 430 

GR_530 530 

GR_120 120 

GR_210_220_300_320_330_350 210_220_300_320_330_350 

GR_240_250_260_600_620 240_250_260_600_620 

GR_230_500_510_520_550 230_500_510_520_550 

GR_910 910 
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IV. Requisitos de admissão 

Os requisitos de admissão às ofertas referidas no presente aviso são os definidos 

no artigo 22.º do Decreto Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro (ECD). 

V. Ponderação dos critérios de avaliação 

Critério de avaliação Ponderação 

Avaliação de desempenho 15% 

Experiência profissional 40% 

Habilitações e Formação complementar 45 % 

 

VI. Parâmetros de Avaliação 

Encontram-se em anexo, por oferta, os parâmetros de avaliação selecionados. 

VII. Fatores de desempate 

Os fatores de desempate foram definidos, para todas as ofertas, pela seguinte 

ordem: 

Fatores de desempate 

Candidatos com classificação profissional mais elevada 

Candidatos com maior tempo de serviço prestado após a profissionalização 

Candidatos com maior tempo de serviço prestado antes da profissionalização 

Candidatos com maior pontuação no critério habilitações/formação complementar 

Candidatos com maior pontuação no critério experiência profissional 

Candidatos com maior pontuação no critério avaliação de desempenho 

Candidatos com maior idade 

 

VIII. Júri 

De acordo com a Portaria n.º83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 

145-A72011 de 6 de abril, foi nomeado um júri para cada oferta, o qual consta do 

anexo. 

  Esmoriz, 21 de julho de 2015 
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Anexo 

Oferta GR_100 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Paula Maria Silva Rodrigues Cruz 

 

Oferta GR_110 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, no ensino de 

inglês no 1.º ciclo do ensino básico? 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Maria Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto 
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Oferta GR_120 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, no ensino de 

inglês no 1.º ciclo do ensino básico? 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em Ensino do Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Rosa Maria Freitas Belo 

 

Oferta GR_200_290_400_410_420 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Maria Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto 
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Oferta GR_430 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Maria Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto 

 

Oferta GR_530 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na disciplina 

Secretariado, do GR a que se candidata? 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na disciplina 

Artes dos tecidos, do GR a que se candidata? 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Maria João Ribeiro Simões Félix 
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Oferta GR_210_220_300_320_330_350 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Rosa Maria Freitas Belo 

 

Oferta GR_240_250_260_600_620 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Maria João Ribeiro Simões Félix 
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Oferta GR_230_500_510_520_550 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Rosa Amélia Pinto Ferreira 

 

Oferta GR_910 

Critério Parâmetros 

Avaliação de 

desempenho 

Indique a melhor menção qualitativa da avaliação de desempenho 

docente dos últimos três anos, ao abrigo do ECD. 

Experiência 

Profissional 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na lecionação 

do GR a o qual se candidata 

Qual a experiência profissional contabilizada em dias, na unidade de 

apoio especializado, Educação a Alunos com Multideficiência e 

Surdocegueira Congénita? 

Habilitações e 

Formação 

complementar 

Indique outra formação relevante para o GR a que se candidata 

Indique o número de horas de formação acreditada pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua nos últimos dez anos, 

em a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino. 

Júri 

Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

Vogal: Carla Cristina Ferreira Cruz 

Vogal: Emília Maria Pinho Sousa Oliveira 
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