CON
NTRATAÇÃ
ÃO DE ESC
COLA 2017//2018

CRITÉR
RIOS DE SE
ELEÇÃO

e recrutam
Grupo de
mento 400

De acordo com o Decreto-leii n.º 132/20
012 de 27 de junho, constitui
c
crittério obriga
atório de
seleção
o:
Gradua
ação Profissional – Po
onderação 1
100%
do n.º 1 do
Gradu
uação Profiissional – nos
n termos d
o artigo 11.ºº do DL n.º 132/2012 de
d 27 de
junho, n
na redação em vigor;
ou
Classsificação Accadémica (s
se não posssuir Qualific
cação Profis
ssional) – nnos termos do
d n.º 1,
da alíne
ea b) do artiigo 11.º do DL n.º132/2
2012 de 27 de junho, na
n redação em vigor;
eitos de de
esempate é utilizado o previsto no
o n.º 2 do artigo
a
12.º ddo Decreto - Lei n.º
Para efe
132/201
12, de 27de
e junho, na
a redação em vigor. Em
E caso de igualdadee na gradu
uação, a
ordenaçção dos can
ndidatos res
speita a seg
guinte ordem
m de preferrências:
a) Cand
didatos com
m classificaç
ção profissio
onal mais elevada, nos
s termos doo artigo ante
erior;
b) Cand
didatos com
m maior tempo de servi ço docente prestado após
a
a profisssionalizaçã
ão;
c) Cand
didatos com
m maior tempo de serviçço docente prestado antes da proofissionaliza
ação;
d) Cand
didatos com
m maior idad
de;
e) Cand
didatos com
m o número de candida
atura mais baixo.
b
Após o procedim
mento conc
cursal, os candidatos
s serão orrdenados dde acordo com a
graduaçção profissional, utiliza
ando-se para
a o efeito o ficheiro da DGAE.
A lista ordenada dos candid
datos será publicitada
a na página
a eletrónicaa do agrup
pamento,
www.ae
epaa.pt
Os candidatos, ap
pós notificação (via pl ataforma eletrónica
e
da
a DGAE), ddeverão en
nviar, no
prazo m
máximo de 24
2 horas
(contadas a partirr do mome
ento da no
otificação), para o en
ndereço dee correio eletrónico
geral@a
aepaa.pt com, a doc
cumentação
o comprova
ativa dos dados
d
referrente à gra
aduação
profissio
onal (fiche
eiros digita
alizados), d
devendo constar
c
na comunicaação eletró
ónica a
identificcação do ho
orário a que concorrem
m
(número
o e grupo de recrutame
ento) e o no
ome comple
eto dos
candida
atos.
Mais se
e informa qu
ue:
a) Não
o serão se
elecionados os candid
datos que não comp
provem doocumentalmente os
elementtos declarados na sua candidaturra;
__________
______________
_______________
______________________________
_______________
_______________
_______________
___________
Escola
a sede do Agrupaamento de Escolas Poeta António
o Aleixo
Esscola secundária Poeta António Aleeixo - tel 282 470 140 geral@aep
paa.pt/www.aepaaa.pt

b) Term
minado o pro
ocedimento
o de seleçã o, o órgão de direção aprova e ppublicita a lista final
ordenad
da do concu
urso na pág
gina da Inte
ernet do agrupamento e em locall visível da sede do
agrupam
mento;
c) A de
ecisão é ig
gualmente comunicad a ao candidato selec
cionado atrravés da aplicação
eletrónicca da DGAE;
d) A acceitação da
a colocação
o pelo can didato efetua-se por via da apliicação, refe
erida no
número
o anterior, atté ao prime
eiro dia útil sseguinte ao da comunicação da coolocação;
e) A ap
presentação
o do candid
dato no Ag rupamento deve realiz
zar-se no pprazo de 48 horas,
correspondentes aos
a dois prim
meiros dias úteis seguintes ao da comunicaçção de coloc
cação.
f) O não
o cumprime
ento dos pra
azos referid os nos núm
meros anteriores determ
mina a anullação da
colocaçção.

ão, 20 de fevvereiro de 2018
2
Portimã

or
O Direto

anuel da Silva Correia
Luís Ma

__________
______________
_______________
______________________________
_______________
_______________
_______________
___________
Escola
a sede do Agrupaamento de Escolas Poeta António
o Aleixo
Esscola secundária Poeta António Aleeixo - tel 282 470 140 geral@aep
paa.pt/www.aepaaa.pt

