
 

 

 

 

 

AVISO – ABERTURA DE CONCURSO 

PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

UM DOCENTE DO GRUPO 620 

Informa-se que se encontra aberto o procedimento de seleção e recrutamento 

para a contratação de um docente do grupo de recrutamento 620, para o 

exercício de funções com um horário de 18 horas semanais, no Agrupamento 

de Escolas de Esmoriz – Ovar Norte. 

As candidaturas realizam-se através da aplicação informática disponibilizada 

pela Direção Geral da Administração Escolar (http://www.dgae.min-edu.pt), na 

área da contratação de escola. 

O concurso decorrerá nos seguintes termos: 

A. Modalidade do Contrato: Contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo incerto. 

B. Duração do contrato: Temporário 

C. Horário: 18 horas semanais 

D. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Esmoriz  

E. Caracterização do posto de trabalho:  

Lecionação da disciplina de Ed. Física no 3.º Ciclo e Secundário 

Critérios de seleção: são os previstos no DL nº 132/2012 e estão 

especificados na aplicação informática da DGAE, na área de contratação 

de escola. 

A comunicação da colocação faz-se através da aplicação eletrónica da 

Direção Geral da Administração Escolar. 

A aceitação da colocação por parte do candidato a colocar faz-se por via 

eletrónica, no dia útil seguinte ao da comunicação referida no número 

anterior. 

http://www.dgae.min-edu.pt/


 

 

 

 

Caso o candidato não aceite dentro desse prazo, fica a colocação 

automaticamente sem efeito. 

O portefólio deve ser enviado, via email, em suporte digital, para o email 

do Agrupamento de Escolas de Esmoriz- Ovar Norte  

dir@ae-esmoriz-ovarnorte.pt, no prazo de dois dias. O portfólio deverá 

conter os comprovativos dos dados relativos aos critérios específicos, 

sob pena de exclusão. 

F. Composição do júri 

 Presidente: Sónia Maria da Silva Brito 

 Vogais: 

 1º vogal efetivo: Maria da Conceição Henriques Pereira Moutinho 

Neto 

 2º vogal efetivo: Carla Cristina Ferreira Cruz 

 1º vogal suplente: Rosa Amélia Ferreira  

O júri foi nomeado por despacho da Senhora Diretora do Agrupamento 

de Escolas de Esmoriz – Ovar Norte. 

Observações: 

 Todas as declarações prestadas devem ser suscetíveis de 

comprovação documental. 

 A prestação de declarações não correspondentes aos factos é da 

exclusiva responsabilidade dos candidatos. 

 Devem ser estritamente seguidas as instruções fornecidas, não 

devendo ser introduzidos outros dados não solicitados. 

 

Esmoriz, 15 de Abril de 20014 

    

A diretora 

                     Estela Tomé 

mailto:dir@ae-esmoriz-ovarnorte.pt

