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Agrupamento de Escolas de Prado (Código: 150897) 
                   Escola sede: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Prado (código: 342695) 

 

 

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE UM(a) DOCENTE – GRUPO 500 (6 Horas) 

José António Vieira Peixoto, Diretor do Agrupamento de Escolas de Prado, informa que no cumprimento 

do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, se encontra aberto, 

o procedimento concursal para contratação de 1 (Um) Docente do Grupo de Recrutamento 500, no 

regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo (Duração – Anual). 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, os critérios de seleção do pessoal docente 

para o ano letivo 2013/2014 são os seguintes: 

a) Graduação profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º, com a ponderação de 50%; 

b) Avaliação curricular, com a ponderação de 50%. 

Os(as) candidatos são ordenados de acordo com o critério da alínea a), sendo a lista divulgada na página 

eletrónica do agrupamento – http://www.eb23-prado.rcts.pt 

A aplicação do disposto na alínea b) é feita por tranches sucessivas de cinco candidatos, por ordem 

decrescente da graduação, até à satisfação das necessidades do agrupamento, mediante o envio por e-

mail de uma ficha que o candidato deverá preencher (respondendo aos elementos abaixo apresentados e 

enviar para direccao.agprado@gmail.com) e devolver no prazo máximo de 24 horas, sendo que o não 

envio ou envio para além do prazo estipulado constitui motivo de exclusão. De acordo com a Circular n.º 

B13017959V, de 16 de novembro de 2013, para a avaliação curricular concorrem os seguintes elementos: 

a) Habilitação académica (qualificação profissional ou habilitação própria quando admitida); 

b) Formação profissional, considerando-se as áreas de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas com as exigências e as competências necessárias ao exercício da função; 

c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto 

de trabalho e o grau de complexidade das mesmas; 

d) Avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior a três anos, em que o 

candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de 

trabalho a ocupar. 

Em caso de empate aplica-se a regra constante no n.º 9 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, ou 

seja, prevalece a candidatura com maior graduação profissional. 

 

Agrupamento Vertical de Escolas de Prado, em Vila de Prado, 30 de outubro de 2013. 

O Diretor, 
 

José António Vieira Peixoto 
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