
 

 
 

Aviso de Abertura de Concurso 
Contratação de Escola 

Concurso para o horário n.º 26 – 2015/2016 – GR 550 - Informática 
 
 

O Agrupamento de Escolas da Sé - Lamego, após esgotada a lista de candidatos disponíveis na bolsa 

de contratação de escola, pretende contratar docente para o grupo de recrutamento 550 – Informática,  

pelo que, pelo presente aviso, se procede à abertura de concurso de contratação de escola. 

A oferta encontra-se igualmente publicitada na plataforma electrónica SIGRHE do Ministério da Educação e é 

realizado ao abrigo dos artigos n.
os 

38 e 39 do 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. 

Este concurso é aberto nas seguintes condições: 

 
Tipo de necessidade Grupo de Recrutamento 550 - Informática. 

Modalidade Contrato a termo incerto. 

Tipo de duração Temporário. 

Carga horária 14 horas. 
 

 
Funções 

Leccionação da disciplina de TIC a turmas dos 7.º e 8.º anos de escolaridade; 

Leccionação de Formação Cívica no 8.º ano de escolaridade; 

Leccionação de actividade de enriquecimento curricular de TIC nos 3.º e 

4.º anos no Centro Escolar de Lamego Sudeste. 

Requisitos de admissão Profissionalização no GR 550 ou, em 2.ª prioridade, habilitação própria. 

 
 
 

 
Critérios de seleção 

De acordo com o n.º 6 do artigo 39.º do 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: a) A 

graduação profissional, com a ponderação de 50%, b) A avaliação curricular, 

tendo como referência o modelo europeu, com ponderação de 50% e c) Para 

efeitos de desempate será utilizada a entrevista. 

Os subcritérios, de acordo com o n.º 7 do artigo supra referido, constam da 

aplicação eletrónica  SIGRHE. 
 

 
Júri de seleção 

Presidente: Mário Jorge Fernandes Guerra 

1.º Vogal: Maria Leonor Fernandes Pinto Mendes da Costa 

2.º Vogal: Maria José Teixeira Cabral da Silva 

 

Os candidatos devem proceder ao envio do  currículo para o endereço de correio eletrónico 

esec3se.lamego@mail.telepac.pt até ao final do prazo do concurso (05-02- 2015) com indicação 

expressa no assunto da seguinte menção. “Concurso para horário n.º 26 – GR 550-Informática”. 

O currículo tem como referência o modelo europeu e deve permitir avaliar com clareza a experiência 

profissional e os critérios e subcritérios de seleção, não devendo ultrapassar as 3 páginas. Apenas deverá 

efetuar prova documental dos elementos apresentados no momento da apresentação, caso venha a ser 
seleccionado.. 

 
Lamego, 02 de fevereiro de 2016 

 
O Diretor 
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