
 

AVISO nº 6/2016 
Contratação de Escola 2016-2017 

 

Informam-se os docentes interessados que está aberto o concurso de Contratação de Escola, na 

página da DGAE http://www.dgae.min-edu.pt, para suprir necessidades temporárias de serviço 

docente, para Agrupamento de escolas de Vieira de Leiria (AEVL), de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 132/2012, de 27 de Junho na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de 

maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014 de 22 de julho e alterado pelo 

Decreto Lei nº9/2016 de 7 de março. 

 

Modalidade de contrato de trabalho  Contrato de trabalho a termo resolutivo  

Duração do contrato  Temporário (enquanto durar o impedimento da docente 
titular do horário) 

Identificação do local de trabalho  Agrupamento de escolas de Vieira de Leiria (AEVL) -
Escola Secundária José Loureiro Botas  

Caracterização das funções  Lecionação de disciplinas do grupo disciplinar 510 

Requisitos de admissão  Os estabelecidos no artigo 22º do Estatuto da Carreira 
Docente. 

Critérios de seleção 
  

São critérios objetivos de seleção, a seguir 
obrigatoriamente, para os grupos de recrutamento 
previstos no Decreto –Lei n.º 27/2006, de 10 de 
fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro: 

a) A  graduação  profissional, nos  termos  do  n.º  1  
do  artigo  11.º  do  Decreto -Lei  nº 132/2012, de 
27 de junho, na redação em vigor, com a 
ponderação de 100%.  

Critérios de desempate Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos 
candidatos respeita o estabelecido no nº 2 artº 12º do 
Decreto-Lei n.º 132/2012 na sua redação atual. 

Divulgação do concurso  Página eletrónica do AEVL http://agvl.ccems.pt e 
página eletrónica da DGAE  http://www.dgae.min-edu.pt    

 

Horários a concurso 
 

Grupo disciplinar  Nº Horários e Horas a concurso  Duração  

510 1 horário – 6h Temporário 
 

Vieira de Leiria, 13 de setembro de 2016 

A Diretora do Agrupamento de escolas de Vieira de Leiria 

 

_____________________________________ 

(Lígia Maria Moreira Pedrosa) 
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