
 

M U N I C Í PI O  D E  A L V I T O  
 

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
 

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO AEC’S 2017/2018 
 

1- Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com a Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, no seu artº 33, determino que seja iniciado, 
através da aplicação informática no sitio da DGAE em http://www.dgrhe.min-edu.pt o procedimento 
concursal para contratação por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho a 
termo resolutivo certo, a tempo parcial, sem possibilidade de renovação, nos termos da alínea 
f) do n.º 1 do art. 57 da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), com as especificidades do Decreto-
Lei n.º 212/2009 de 03 de setembro, do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, e da Portaria n.º 644-
A/2015 e do Despacho Normativo n.º 10-A/2015, de 19 de junho, tendo em vista o preenchimento dos 
seguintes postos de trabalho, previstos, e não ocupados, no Mapa de Pessoal 2017, no âmbito do 
desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular e do Ensino do inglês, Atividade 
Física/Desportiva e Atividades Performativas no Ensino Pré- Escolar, no Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Alvito. 

Horários: 

Referência A – Área de Inglês 

 1 horário de 7 horas 

Referência B – Área de Atividade Física/Desportiva 

 1 horário de 13 horas 

Referência C – Área de Atividades Performativas (Teatro e Dança) 

 1 horário de 11 horas 

 

2- Descrição sumária das funções: 

Assegurar as atividades de enriquecimento curricular (AEC) nas Escolas do Pré - Escolar e 

1º ciclo do Ensino Básico e de Inglês, Atividade Física/Desportiva e Atividades Performativas 

no Ensino Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas do Concelho de Alvito. 

 

3- Requisitos de admissão: 

Aos referidos procedimentos concursais poderão concorrer indivíduos que, até ao termo do 

prazo fixado para a apresentação de candidaturas, reúnam os seguintes requisitos: 

3.1 — Requisitos gerais — constantes do artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício daquelas 

que se propõe desempenhar; 

d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória; 



3.2 — Requisitos especiais de admissão - Qualificação profissional na área a que se 

candidata - (licenciatura, mestrado, doutoramento). 

 

4- O candidato deve reunir os requisitos referidos no número anterior até à data limite de 

apresentação da candidatura. 

 

5- Prazo de validade dos contratos: Período previsto compreendido entre 13 de setembro de 

2017 e 23 de junho de 2017. 

 

6- Local de trabalho: Escolas do Pré – Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento 

de Escolas do Concelho de Alvito. 

 

7 – A remuneração mensal é calculada de acordo com a fórmula prevista no artigo 155º da 

Lei nº 35/2014 de 20 de junho ou seja (RB X 12) : (52 X N), sendo RB a renumeração base 

mensal (1.201,48€) na carreira e categoria de técnico superior e N o período normal de 

trabalho semanal (35 horas semanais). 

Horários 

Referência A – Área de Inglês 

 Um horário de 7 horas – 221,81€, mensal; 

Referência B – Área de Atividade Física/Desportiva 

 Um horário de 13 horas – 411,93€, mensal; 

Referência C – Área de Atividades Performativas (Teatro e Dança) 

 Um horário de 11 horas – 348,56€, mensal; 

 

    8 - Critérios de selecção: 

8.1 – (TSA) - Tempo de serviço na AEC de Atividade Física e Desportiva até à data da 

candidatura de acordo com a seguinte grelha: 

N.º de dias  Pontos 

Mais de 899 60 

800 a 899 54 

700 a 799 48 

600 a 699 42 

500 a 599 36 

400 a 499 30 

300 a 399 24 

200 a 299 18 

100 a 199 12 

001 a 099 06 

Sem experiência 00 

 

 

 

 

 



8.2 – (TSE) - Tempo de serviço, até à data da candidatura, no Ensino (fora das AEC) na 

área a que se candidata; 

N.º de dias  Pontos 

Mais de 899 10 

800 a 899 09 

700 a 799 08 

600 a 699 07 

500 a 599 06 

400 a 499 05 

300 a 399 04 

200 a 299 03 

100 a 199 02 

001 a 099 01 

Sem experiência 00 

 

8.3 – Habilitação Profissional; 

Atividade Física/Desportiva 

Profissional para o Grupo de Recrutamento 260 30 pontos 
Própria para o Grupo de Recrutamento 260 20 pontos 
Profissional para o Grupo de Recrutamento 620 15 pontos 
Própria para os Grupos de Recrutamento 620 10 pontos 
     Inglês 

Profissional para o Grupo de Recrutamento 120 30 pontos 
Própria para o Grupo de Recrutamento120 20 pontos 
Profissional para o Grupo de Recrutamento 330 15 pontos 
Própria para o Grupo de Recrutamento 330 10 pontos 
    Atividades Performativas 

Licenciatura ou Bacharelato em Teatro ou Dança 30 pontos 
Curso Profissional de Teatro ou Dança com um mínimo de 2 anos de 
experiência de ensino em Teatro ou Dança 

20 pontos 

Licenciatura em educação de Infância, ou em 1º ciclo do Ensino Básico, ou 
Mestrado em educação, com experiência de ensino da Expressão 
Dramática ou de dinamização das atividades de emriquecimento curricular 
nesta área. 

10 pontos 

 

9 - Pontuação dos critérios: 

 (TSA - 60) + (TSE - 10) + (HP - 30) = 100 pontos 

9.1 - Em situação de empate na valoração, os critérios para desempate seguem a ordem 

abaixo indicada: 

1- Candidato/a com pontuação mais elevada no ponto 8.1 
2- Candidato/a com pontuação mais elevada no ponto 8.3 
3 -Candidato/a com pontuação mais elevada no ponto 8.2 

 

10 – Resultados: 

10.1 – A publicitação dos resultados obtidos no método de seleção é efetuada através de 

lista ordenada, pela classificação final dos candidatos, publicada no site da Internet do 

Município de Alvito e na plataforma eletrónica para as AEC da responsabilidade da DGRHE 

(SIGRHE em  https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login) 



10.2 – De acordo com o disposto do n.º 3 do art. 7º do Decreto – Lei n.º 212/2009, de 03 de 

setembro é elaborada uma lista de ordenação, a qual, desde que contenha candidatos que 

cumpram os requisitos e perfil exigidos, em número superior as vagas publicitadas, se 

considera como reserva de recrutamento até ao final do ano letivo 2016/17. 

 

11- Forma e prazo para apresentação das candidaturas 

11.2- Nos termos do n.º 1 do art.º 7 do Decreto – Lei n.º 212/2009, de 03 de setembro, os 

candidatos dispõem de um prazo de 3 dias úteis para submeter as candidaturas. 

11.3 – O candidato/a selecionado dispõe do prazo de 2 dias úteis para aceitar a colocação. 

 

12- Formalização: As candidaturas ao processo de seleção deverão ser formalizadas mediante o 
preenchimento de formulário eletrónico (plataforma eletrónica da responsabilidade da DGRHE e 
da DGIDC) indicado no site da Internet do Município de Alvito (http://www.cm-alvito.pt/) através do 
link  (https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login) 
 
13 – O Procedimento concursal decorre sob a orientação de um Júri composto por: Presidente: 
Paula Maria Alves Ferro – Diretora do Agrupamento de Escolas de Alvito; 
Vogais Efetivos: Maria Júlia Aurélio Grilo - Adjunta da Direção do Agrupamento de Escolas de 
Alvito e David Manuel Caixeiro Maltez - Coordenador Técnico; 
Vogais Suplentes: Pedro Manuel Pinheiro Carvalho Dirigente da UMAF e Emilia Francisca 
Fragoso Ganço – Coordenadora Técnica. 
 
Alvito, 31 de agosto de 2017 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
/António João Feio Valério/ 


