
  
 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR    

ANO LETIVO 2017/2018 

AVISO DE ABERTURA 

Nos termos da legislação em vigor, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 3 dias 

úteis, o procedimento concursal, com vista à contratação de técnicos para assegurar as 

necessidades de serviço no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para a 

Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico nº3 de Quinta do Conde, pertencente ao Agrupamento de 

Escolas Michel Giacometti, para o ano letivo 2017/2018. 

Entidade Promotora: Agrupamento de Escolas Michel Giacometti 

Caracterização das funções: Atividades de Enriquecimento Curricular 

Local de Trabalho: Escola Básica nº 3 de Quinta do Conde 

Tipo de Contrato: Contrato de trabalho a termo resolutivo certo e parcial, com inicio a 10 de 

outubro de 2017 e término a 30 de junho de 2018 (salvaguardando o direito a férias de acordo com 

a lei vigente) 

Modalidade do contrato de trabalho A Termo resolutivo  

Identificação do local de trabalho Escola Básica nº3 de Quinta do Conde 

Caraterização das funções Atividades de Enriquecimento Curricular 

Atividades 

Inglês 1 horário de 14 horas 

Expressão Musical 1 horário de 10 horas 

Expressão Físico Motora 
1 horário de 10 horas 

1 horário de 10 horas 

À Descoberta do meio 1 horário de 3 horas 

 

Critérios de Seleção 

Descrição Pontuação 

Tempo de serviço docente total, em dias, prestados até 31/08/2017 20 

Conhecimento do território educativo 20 

Média final do curso que confere habilitação para a atividade a que se 
candidata. 

30 

Entrevista a ser realizada aos 5 melhores classificados nos critérios 
”números de anos de serviço”, “Classificação Obtida na Licenciatura” e 
“Conhecimento do Território Educativo” 

 
30 

 



 

Critério de Desempate 

Descrição 

1. Candidato que apresenta mais tempo de serviço exercido no Agrupamento, no âmbito do 

exercício de funções das atividades a que se candidata. 

 

Os candidatos devem: 
 

 Formalizar a sua candidatura na plataforma da DGAE; 
 

 Enviar os comprovativos dos dados, em suporte digital, via email, para o seguinte 
endereço: concursos@escolasmichelgiacometti.net, até às 24h de 3ª feira, dia 17 de 
outubro. 
 
 
 

Quinta do Conde, 12 de outubro de 2017 

 

O Diretor 

 

Eduardo Jorge Pato Cruz 
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