
RTFü8tÏfA
p*gïïJGüË$Á

o

a

o

o

o

a

o

sR #H ffi-\ N"$ gle ffi ffi--.H ffi H-ru 

.ë*,ffiF 
,ffi ffi-+\*lÈ.$ks$ S'k *R

,l ffiffiffiffitueffi wffi w&ffiffi&Çffi
AVffirul#A M'*'ruffi**"{-4i- *Ê\ffih'{*f{&, $'13* - 3SS ïAffil"J,i1"{}* " T#L'-'}.'ëú."f&**2* * FÂX: Ë54?##34#
s*u*ínïni:*rt**ffimaiÍ.t*Ít*par:.pt * si*q:r*ï*ri*.m*ïf:tffiç4rztail.*nm n #i:d .1#1#'à2 * ffilY: **##?$S*S

ffit i,#iliiiiÉlÉ sïil4ri iü, itfrl ji $lËi jÍ Í ii$ï,

Nos termos do no 4 e 5 do artigo 39o do Decreto-Lei no 13212012, de 27 de Junho, na redacção em
vigor, torna-se público que se encontra aberto o concurso de contratação de escola:

. Modalidade de contrato: Contrato de Trabalho em FunçÕes Públicas a termo resolutivo certo, nos
termos da Lei no 3512014,de 20 de junho;

Funções a desempenhar: Lecionação das disciplinas de Geografia, Geografia C e Economia;
Duração do contrato: até 3110812020',

Horário semanal: 14 horas;
Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de Tabuaço;
Realização do concurso: Aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção - Geral
da Administração Escolar;
Divulgação da oferta: Página da internet do agrupamento www.agrupamento-tabuaco.com
Requisitos: Qualificação profissional para o Grupo de Recrutamento 420;
Esgotada a possibilidade de docentes profíssionalizados, podem ser seleccionados docentes com
habilitação própria.

Gritérios objetivos de seleção dos candidatos:
l. Graduação profissional nos termos do arto 11o do DL no 13212012 de27 dejunho, na redação em
vigor;

ou
Classificação académica - nos termos do no 1 , da alínea b) do artigo 1 1o do DL no 13212012 de 27
de junho, na redacção em vigor (se não possuir Qualificação Profissional).

Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no no 2 do artigo 12o do DL no 13212012, de 27
junho, na redação em vigor.

Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do concurso será
feita na página da internet do agrupamento e na escola sede.

Tabuaço, 30 de setembro de 2019
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