
 

 

 

 

AVISO DE ABERTURA de CONCURSO 

 

Ano Letivo 2018-2019 

 

Nos termos da alínea c) do número 2 do Artigo 38º e do Artigo 39º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de 

junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016 de 7 de março 

e pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março, informa-se que se encontra aberto, pelo prazo de 3 (três) 

dias úteis, um concurso a nível de escola para preenchimento de um horário de 14 (catorze) horas para 

1 (um) docente do grupo 540 – Eletrotecnia,  na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo, 

para substituição temporária de trabalhador ausente, para a prestação de funções docentes no 

Agrupamento de Escolas da Lousã. 

Os candidatos deverão ser detentores de habilitação profissional para a docência no grupo de 

recrutamento indicado. 

A candidatura deverá ser apresentada através da plataforma SIGRHE, gerida pela DGAE (cuja informação 

prevalece sobre a que aqui é prestada), em https://sigrhe.dgae.min-edu.pt , no prazo indicado. 

Os critérios de seleção são: 

i. A graduação profissional, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 

de junho;  

ou 

ii. A classificação académica, nos termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 

27 de junho, na redação em vigor, se o candidato não possuir Qualificação Profissional.  

Em caso de igualdade na graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de 

preferências:  

a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo anterior; 

b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a profissionalização; 

c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da profissionalização; 

d) Candidatos com maior idade; 

e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo. 

 

Lousã, 15 de outubro de 2018. 

O diretor 

 

__________________________________ 

(Pedro Balhau) 

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

