Critérios de seleção para a contratação das AECs:
1. Parâmetros, Critério e Pontuações
Para a avaliação dos candidatos admitidos são considerados e ponderados os
seguintes parâmetros:
1.º Habilitação académica e profissional (colocar o nº do grupo de recrutamento para
que tem habilitação profissional) – grau académico que confira habilitação profissional ou
própria para a docência adequada ao desenvolvimento da atividade com pontuação máxima
de 40 pontos
- Habilitação Profissional para a docência – 40 pontos;
- Habilitação própria - 20 pontos
- Sem habilitação profissional ou própria – 0 pontos
Habilitação profissional
Ciências experimentais e jogos
matemáticos
Atividade lúdica expressiva
Atividade física
Habilitação própria
Ciências experimentais e jogos
matemáticos
Atividade lúdica expressiva
Atividade física

Grupos de recrutamento
110, 230, 500, 510, 520
100, 110, 240, 250, 600, 610
110, 260, 620
Grupos de recrutamento
510
530

2.º Experiência profissional - tempo de serviço total no grupo de recrutamento da respetiva
área curricular
(indicação no n.º de dias até 31/08/2019) com ponderação máxima de 60 pontos:
– Tempo de serviço em funções docentes na respetiva área curricular (indicação
do nº de dias de serviço até 31/08/2018) considerando os seguintes itens:
Tempo de serviço no grupo
Sem tempo de serviço
De 1 a 100 dias
De 101 a 365 dias
De 366 a 730 dias
De 731 a 1095 dias
Superior a 1095 dias

Pontuação
0
20
30
40
50
60

2.

Critérios de desempate:

1.º tempo de serviço em funções docentes Experiência profissional nas Atividades de
Enriquecimento Curricular (AEC), no âmbito das AEC, na respetiva área curricular;
2.º Candidatos com classificação académica mais elevada;
3.º Idade do candidato.
3.

Motivos de exclusão

- Preenchimento incorreto ou incompleto de todos os parâmetros da candidatura;
- A não apresentação da documentação nos prazos previstos para o concurso;
- Não possuir habilitação académica ou profissional exigida para o exercício da
atividade a que se candidata;
- A não aceitação na aplicação da DGAE, nos dois dias seguintes ao da comunicação de
seleção.

