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AVISO 
 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Ano letivo 2018-2019 

Grupo 530 – Educação Tecnológica 

Horário DGAE nº 26 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

28/2017, de 15 de março, Deolinda Isabel Costa Coutinho, diretora do Agrupamento de 

Escolas de Mondim de Basto, informa que se encontra aberto procedimento concursal para 

um horário, para o grupo 530-Educação Tecnológica.  

O concurso realiza-se através da aplicação informática da DGAE, pelo prazo de três dias 

úteis. 

 

Modalidade de contrato de trabalho: contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo incerto por substituição de docente ausente.  

Duração do Contrato: Temporário (vigora pelo tempo necessário à substituição do docente 

substituído de acordo com a legislação em vigor).   

Carga Horária: 9 horas 

Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto 

Funções: Funções docentes no grupo de recrutamento do horário a concurso 

Requisitos de admissão: Constituem requisitos gerais e específicos de admissão ao 

procedimento concursal, os aplicáveis e constantes do art.º 22.º, do Estatuto da Carreira 

Docente. 

 

1. São critérios obrigatórios para os grupos de recrutamento previstos no Decreto-Lei nº 

27/2006, de 10 de fevereiro e Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro: 

 - A graduação profissional nos termos do n.º 1, do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

28/2017, de 15 de março. 

 

- Para efeito de desempate aplica-se o previsto no nº 2 do artigo 12.º do mesmo decreto-lei. 

 

2. Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, pode a escola, a 

título excecional, selecionar docentes com habilitação própria, conforme ponto 11 do artigo 

39.º do Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março. 
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3. Apresentação e envio de documentação:   

Os candidatos deverão, durante o prazo em que decorre a candidatura e até final da 

mesma, enviar para o e-mail concursos@agrmondimbasto.com, documentos 

(digitalizados) comprovativos referentes à graduação profissional. 

   

Na comunicação eletrónica a enviar pelo candidato, deve constar a identificação do horário 

(número do horário e grupo de recrutamento), nome completo do candidato e número DGAE 

do candidato. 

 

Terminado o procedimento de seleção, é publicada a lista final ordenada do concurso na 

página da internet do agrupamento e o candidato será selecionado na aplicação eletrónica da 

DGAE. 

 

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, 6 de maio de 2019 

 

A Diretora 

Deolinda Isabel Costa Coutinho 
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