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Aviso de Abertura do Concurso para Recrutamento de Técnicos para as Atividades de Enriquecimento 

Curricular - 2017/2018 

 

 

Ao abrigo do estipulado no Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de Setembro, com a redacção data 

pelo Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto, informam-se que está aberto o procedimento concursal a 

termo resolutivo, a tempo parcial, para a contratação de 11 técnicos especializado habilitados para 

assegurar o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino 

básico em todas as Escolas do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal. 

Os  horários a concurso estão  inseridos na aplicação informática de contratação de escola  da 

DGAE  - https://sigrhe.dgae.min-edu.pt   

 

1 - Caracterização das ofertas de trabalho: 

AEC a lecionar Domínios 
Nº de postos de 

trabalho 

Nº de horas por 

horário 

Número da 

oferta 

Atividade física e 

desportiva 
Desportivo 2 

Horário nº1 – 9h 

Horário nº2 – 8h 

1111 

1112 

Ciências e 

ambiente 
Científico 2 

Horário nº3 – 6h 

Horário nº4 – 6h 
1113 

Exploração do meio 

histórico 

Ligação da 

Escola ao Meio 
2 

Horário nº5 – 6h 

Horário nº6 – 6h 
1115 

Exploração do meio 

cultural e artístico 
Artístico 2 

Horário nº7 – 6h 

Horário nº8 – 6h 
1117 

Jogos lúdicos Cultural 2 
Horário nº9 – 6h 

Horário nº10 – 5h 

1123 

1124 

TIC Tecnológico 1 
Horário n.º 11 – 5h 

 

1120 

 
2 - Duração do contrato: tem a duração mínima de 30 dias, com início no dia que os candidatos aceitem a 

colocação terminando do dia 27 de junho de 2018 

 
3 - Remuneração:  

O valor das remunerações é calculado tendo por base o índice 126 para técnicos licenciados e pelo 

índice 89 nos restantes casos. 

 

4 - Requisitos de admissão: habilitação profissional ou especializada adequada ao desenvolvimento das 
atividades a desenvolver. 
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5 - Perfil curricular dos candidatos 

Área de formação académica exigíveis par as seguintes áreas: 

Área de atividade física e desportiva 

– Habilitação profissional para a docência de educação física no Enino Básico; 

- Cursos de educação física e desporto ramo educação; 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 

 

Área de ciências e ambiente 

- Habilitação profissional para a docência de qualquer área das ciências naturais; 

- Habilitação profissional para a docência do 1º ciclo; 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 

 

Área de exploração do meio histórico 

- Habilitação para a docência na área da história; 

- Habilitação profissional para a docência do 1º ciclo; 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 

 

Área de exploração do meio cultural e artístico 

- Habilitação profissional para docência na área da expressão musical; 

- Habilitação profissional para a docência do 1º ciclo; 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 

 

Área de jogos lúdicos 

- Habilitação profissional para docência na área das expressões; 

- Habilitação profissional para a docência do 1º ciclo ou educação de infância; 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 
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6 - Critérios de seleção: 

Área de atividade física e desportiva 

Critério Subcritério Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência de educação física no Ensino 

Básico; 

40 

- Cursos de educação física e desporto ramo educação; 35 

- Habilitação profissional para a docência no 1º ciclo do ensino básico, 

grupo de recrutamento 110; 

30 

Outros profissionais com currículo relevante na área. 25 

Experiência 

profissional – 

40% 

Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017. (1 

pontos por cada ano de serviço, até ao máximo de 20). 

20 

Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: 

actividade física em grupo; jogos desportivos; percursos desportivos; 

natação; estilos de vida saudáveis) 

20 

Avaliação 

Curricular – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 

 

Área de ciências e ambiente 

Critério Subcritério Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência dos grupos de recrutamento 

230, 510, 520. 

40 

- Habilitação profissional para a docência no 1º ciclo do ensino básico; 40 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 35 

Experiência 

profissional – 

40% 

- Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017, 

indicar o valor em dias. (1 pontos por cada ano de serviço). 

20 

Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: 

ambiental; ensino experimental; ciências naturais; horticultura) 

20 

Classificação 

académica – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 
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Área de exploração do meio histórico 

Critério Subcritério Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência nos GR 200 e GR400; 40 

- Habilitação profissional para a docência no 1º ciclo do ensino básico; 35 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 30 

Experiência 

profissional – 

40% 

- Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017, 

indicar o valor em dias. (1 pontos por cada ano de serviço). 

20 

- Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: 

património histórico; formação cívica/cidadania; trabalho em AEC). 

20 

Classificação 

académica – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 

 

 

 

Área de exploração do meio cultural e artístico 

Critério Subcritério 
Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência na área da expressão 

musical; 

40 

- Habilitação profissional para a docência na área do 1º ciclo ou 

educação pré-escolar; 

35 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 30 

Experiência 

profissional – 

40% 

- Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017, 

indicar o valor em dias. (1 pontos por cada ano de serviço). 

20 

Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: 

musical; danças tradicionais; teatro; trabalho em ATL; trabalho em 

AEC) 

20 

Classificação 

académica – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 

 

 

 

 
 

 

mailto:geral@aeas.pt


 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Direção de Serviços Região Alentejo 

 

Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal 
 

 

 

 
Estrada Srº dos Martires  – 7580 – 210 Alcácer do Sal                                
Tel.: 265 622 658     Fax: 265 612 220 (C.E.)                                                                                                                                                                                                                  
E-mail: geral@aeas.pt – Contribuinte nº. 600081753 
 

 

 

 

 

Área de jogos lúdicos 

Critério Subcritério 
Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência na área das expressões; 40 

- Habilitação profissional para a docência na área do 1º ciclo ou 

educação pré-escolar; 

40 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 35 

Experiência 

profissional – 

40% 

- Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017, 

indicar o valor em dias. (1 pontos por cada ano de serviço). 

20 

Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: 

construção de jogos de tabuleiro; organização de torneios; jogos 

tradicionais; trabalho em ATL; trabalho nas AEC) 

20 

Classificação 

académica – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 

 

 

Área de TIC 

Critério Subcritério 
Pontuação 

Máxima 

Habilitações 

Académicas – 

40% 

- Habilitação profissional para a docência na área de TIC; 40 

- Habilitação profissional para a docência na área do 1º ciclo; 35 

- Outros profissionais com currículo relevante na área. 30 

Experiência 

profissional – 

40% 

- Tempo de serviço docente prestado até 31 de Agosto de 2017, 

indicar o valor em dias. (1 pontos por cada ano de serviço). 

20 

Experiência profissional no desenvolvimento de outras funções 

significativas para a área a que se candidata. (Áreas significativas: TIC; 

trabalho em ATL; trabalho nas AEC) 

20 

Classificação 

académica – 20% 

Classificação final do curso que lhe confere habilitação para o 

desenvolvimento da AEC a que se candidata. (1 ponto por cada valor 

obtido). 

20 

 

 

Critérios de desempate: 

1º - Candidato com classificação académica mais elevada, indicar o valor da classificação 

académica. 

2º - Candidato com maior idade, indicar a idade à data do concurso. 
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Aceitação:  

Os candidatos seleccionados dispõem de um prazo de 24h para proceder à aceitação do horário na 

aplicação informática, e de 24 horas para realizar a apresentação no Agrupamento de Escolas de 

Alcácer do Sal. A não aceitação ou não apresentação, dentro do prazo estipulado implica a exclusão 

do candidato do concurso.  

 

Os candidatos devem enviar para o mail concursos@aeas.pt , todos os comprovativos dos dados 

que registaram nos critérios da aplicação informática do https://sigrhe.dgae.min-edu.pt : 

- certificado de habilitações;  

- comprovativo do tempo de serviço; 

- outros documentos que justifiquem a experiência profissional no desenvolvimento de outras 

funções significativas para a área a que se candidatam. 

 

Os documentos devem ser enviados até 24h, após o encerramento do concurso. 

 

O não envio da documentação solicitada, implica a sua exclusão do concurso, por falta de 

elementos para a graduação da candidatura. 

 

Alcácer do Sal, 14 de Setembro de 2017 

 

A Diretora  

________________________________________ 

(Maria Teresa de Carvalho Noronha e Castro) 
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