ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA (404342)

Ano letivo 2020/2021

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
-GRUPO DE RECRUTAMENTO: 550 – INFORMÁTICA
Avisam-se os interessados no Concurso de Contratação de Escola/Grupo 550
que se encontram abertas as candidaturas, na aplicação informática da
Direção-Geral da Administração Escolar, para o grupo de recrutamento supra,
nas seguintes condições:
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
celebrado nos termos da Lei nº 58/2008 de 11 de setembro, decorrente do
procedimento concursal previsto no DL nº 132/2012 de 27 de junho;
b) Duração/Data final de colocação – horário anual
c) Carga horária no grupo de recrutamento a concurso:
Nº Horário
14

Nº Horas Caraterização de funções
Semanais
9
Lecionação de disciplina de TIC nas turmas
dos cursos profissionais

Requisitos
de
admissão
Profissionalização
no
grupo
550
Informática

d) Local de Trabalho: Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de
Grândola;
e) Funções docentes nas disciplinas enquadradas nos respectivos grupos de
recrutamento;
f) Requisitos de admissão e critérios de selecção:
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
- Graduação Profissional – Ponderação - 100%
- Graduação Profissional - nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho, na

redacção em vigor
ou
- Classificação académica - nos Termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27
de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação Profissional)
- Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º132/2012,
de 27 de junho, na redacção em vigor.
- Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de
preferências:
a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior;
b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização;
c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da profissionalização;
d) Candidatos com maior idade;
e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo.

CANDIDATURAS NA PLATAFORMA DA DGAE ATÉ DIA 04/11/2020
Esclarecimentos:
- direcao@epdrgrandola.pt;

Grândola, EPDR, 30 de outubro de 2020
A Diretora
Mª Amélia Pereira da Cunha Feio

