AVISO n.º 11/DIR/2017-18

Contratação de escola 2017-18
Contratação de pessoal docente em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo
GRUPO 550 - INFORMÁTICA

Informam-se os interessados de que está aberto concurso de Contratação de Escola, nos termos e para os
efeitos previstos no Decreto-lei n.º 132/2012, de 27 de junho, com a última atualização conferida pelo
Decreto-lei n.º 28/2017, de 15 de março.
Características da oferta:
Disciplina / grupo / função
N.º do
/componente técnica /
horário: (caracterização das funções):
68
TIC - Básico e Cursos
Profissionais

Requisitos de
admissão:
Realização e
prazos de
candidatura:
Critérios de
seleção:

Critérios de
desempate

Divulgação dos
resultados:

N.º de
horas a
concurso:
22 H

Local de
trabalho:
ESRBP

Duração do contrato:
Temporária (substituição
temporária de docente, que
decorrerá enquanto a
situação se mantiver)

Três dias úteis (de acordo com o disposto no art.º 39.º do D.L. n.º132/2012), na aplicação
informática SIGRHE, da DGAE.
Prazo final: 18 de janeiro de 2018
Critérios obrigatórios:
 Graduação Profissional - nos Termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 de
junho, na redação 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.º
132/2012, de 27 de junho, na redação 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.
Página da escola (www.esrbp.pt) e afixação junto aos Serviços Administrativos.

NOTA: os candidatos devem enviar os documentos comprovativos (certificado de habilitações e
declaração de tempo de serviço para o e-mail: esrebp@esrbp.pt).
Caldas da Rainha, 12 de janeiro de 2018
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