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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

 

(Ao abrigo do Decreto-lei nº.132/2012, de 27 de junho, com a redação conferida pelo Decreto-Lei 28/2017, 

de 15 de março). 

 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 
( artº. 38 e 39º.) 

Horário a Concurso: 

Nº. Horário Grupo de Recrutamento Nº. Horas Tipo 

56 520 6 Temporário 

 

1 – Este procedimento concursal destina-se ao recrutamento para um posto de trabalho em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto no ano letivo de 2017-2018, no 

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. 

2 – O local de trabalho – Escola Básica de Custóias. 

3 – Os requisitos de admissão a este concurso são os constantes no artigo 22º. Do ECD e no Decreto nº. 

79/2014, de 14 de maio. 

4 – O prazo da candidatura é de três úteis contados a partir do dia seguinte ao da abertura do concurso, 

previstos no nº.3 do artigo 39º. 

5 – Os candidatos deverão enviar por correio eletrónico, a certidão de habilitações, a declaração de estágio 

Pedagógico, e o tempo de serviço devidamente reconhecido pelas entidades competentes, para 

recrutamento.irmaospassos@gmail.com, até ao último dia do prazo de concurso. 

6 – A entrega dos documentos fora do prazo estipulado ou a não entrega dos documentos comprovativos 

das declarações prestadas por parte dos candidatos, independentemente do motivo, implica a exclusão 

dos mesmos. 
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7 – Metodologia de seleção: 

 Todos os candidatos são ordenados pelo critério de graduação profissional, determinado 
no nº.1 artigo 11º. 

 Em caso de empate de graduação profissional, é utilizado o previsto no nº.2 do artigo 12º. 
 

8 – Após conclusão deste procedimento concursal será publicada a lista ordenada em 

www.aeirmaospassos.pt. 

9 - A seleção pelo Agrupamento Escolas Irmãos e a aceitação pelo candidato é feita na plataforma do 

SIGRHE. 

10 – A apresentação do candidato é realizada no Agrupamento de Escolas Irmãos Passos. 

Nota: 
Para efeitos de consulta o horário encontra-se abaixo deste aviso 
 

Guifões, 02 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

http://www.aeirmaospassos.pt/
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