
 
 

Atidades de Enriquecimento Curricular 2018/2019 

 
AVISO DE ABERTURA 

CONCURSO PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS AEC 2018/2019 
 
 

Nos termos do Decreto-Lei 212/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto, e da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 

agosto, torna-se público que se encontra aberto, por três dias, na página eletrónica da 

DGAE, em  www.dgae.mec.pt o procedimento concursal com vista à contratação de 

técnicos para o desenvolvimento da Atividade de Enriquecimento Curricular no domínio 

da Expressão Musical, de acordo com as seguintes informações: 
 

1. Oferta e caraterização dos postos de trabalho. 
 

 

Expressão Musical 
Caraterização do posto de trabalho Ofertas  
Desenvolvimento das atividades de 
enriquecimento curricular no domínio das 
áreas da Expressão Musical.  

5 horários 
 
Oferta 1835   – 5 horas 
 

 
 

 
2. Local de trabalho 
Escolas do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, 
Penafiel. Não serão pagas ajudas de custos por deslocação entre os diversos 
estabelecimentos de ensino.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Duração  
22 de outubro de 2018 a 21 de junho de 2019. 

 

4. Requisitos/Critérios de admissão e ordenação 
 

Expressão Musical 
♦ Habilitação profissional para o ensino da música no ensino básico. 

Grupos de recrutamento: 250, 610 e 110. (50 pontos): 

o Sim – 50 pontos; 

o Não – 0 pontos. 
 

♦ Graduação profissional, até 31/08/2017. (30 pontos) 
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(Conforme lista de ordenação do concurso nacional de professores ou 
classificação final de curso mais o número de dias contados até 31/08/2017, 
obtida a partir da seguinte fórmula: n.º de dias lecionados a dividir por 365, a 
cujo resultado se soma a classificação final de curso). 
 
Até 13,000 – 13 pontos De 21,001 ate 22,000 – 22 pontos 
De 13,001 até 14,000 – 14 pontos De 22,001 ate 23,000 – 23 pontos 
De 14,001 até 15,000 – 15 pontos De 23,001 ate 24,000 – 24 pontos 
De 15,001 ate 16,000 – 16 pontos De 24,001 ate 25,000 – 25 pontos 
De 16,001 ate 17,000 – 17 pontos De 25,001 ate 26,000 – 26 pontos 
De 17,001 ate 18,000 – 18 pontos De 26,001 ate 27,000 – 27 pontos 
De 18,001 ate 19,000 – 19 pontos De 27,001 ate 28,000 – 28 pontos 
De 19,001 ate 20,000 – 20 pontos De 28,001 ate 29,000 – 29 pontos 
De 20,001 ate 21,000 – 21 pontos Maior do que 29,001 – 30 pontos 

 
 

♦ Experiência profissional nas AEC até 31/07/2018 (20 pontos). 
o ≤ 365 dias – 5 pontos 

o > 365 e ≤ 730 dias – 10 pontos 

o > 730 e ≤ 1460 dias – 15 pontos 

o > 1460 dias – 20 pontos. 

 

Resposta aos critérios na plataforma de concursos: 

♦ Habilitação profissional – no caso de ser portador de habilitação 
profissional para a oferta em causa deve responder Sim. Caso não 
possua habilitação profissional deverá responder Não. 

♦ Graduação profissional – colocar a graduação, calculada segundo a 
fórmula apresentada, até 31/08/2017 (ex: 15,025; …) 

♦ Tempo de serviço nas AEC – colocar o número de dias de serviço nas 
AEC, até 31/07/2018 

 

5. Critérios de desempate 

São critérios de desempate: 

o Classificação profissional (nota final curso). 
o Tempo de serviço após a profissionalização até 31/08/2017. 
o Tempo de serviço antes da profissionalização até 31/08/2017. 
o Idade a 31/08/2018. 

6. Os candidatos deverão responder às propostas de postos de trabalho, 
entregando os comprovativos nos serviços administrativos do 
Agrupamento: rua 3 de março – Guilhufe – 4560 - 162 - Penafiel 
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A não entrega da documentação necessária dentro do prazo é fator de 
exclusão imediata. 

 

Penafiel, 15 de outubro de 2018 

O Diretor 
 

António Duarte Cunha 
_________________________ 
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