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AVISO 

 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA  

Grupos de Recrutamento  

 

Em conformidade com o estabelecido no artº 42º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, 

na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março, torna-se público que se 

encontram abertos, até dia 21 de setembro de 2020, o procedimento concursal para os grupos 

de recrutamento 330 e 520. A candidatura é realizada na aplicação informática da Direção-

Geral da Administração Escolar, disponível em: https://sigrhe.dgae.mec.pt. 

1-  Caracterização das ofertas: 

Grupo 330 

Nº do horário 19 

Nº de horas 5 

Duração Anual 

Modalidade de contrato Em conformidade com o estabelecido no artº 39º do Decreto-Lei 

nº 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual dada pelo 

Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março 

Local Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

Grupo 520 

Nº do horário 18 

Nº de horas 6 

Duração Anual 

Modalidade de contrato Em conformidade com o estabelecido no artº 39º do Decreto-Lei 

nº 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual dada pelo 

Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março 

Local Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

 

 

https://sigrhe.dgae.mec.pt/
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2-  É critério objetivo de seleção:  

a) A graduação profissional. 

Para efeitos de desempate aplica-se o previsto no nº2 do art.º 12º do Decreto-Lei n.º 132/2012, 

de 27 de junho, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março. 

 

3 - Os candidatos são ordenados de acordo com o critério da alínea a), sendo a lista divulgada 

na página eletrónica da escola. 

 

4 - Esgotada a possibilidade de colocação de docentes profissionalizados, a escola, a título 

excecional, selecionará docentes com habilitação própria, seguindo os critérios de seleção 

identificados no nº 2, substituindo na alínea a) - a graduação profissional pela classificação 

académica acrescida de 0,5 pontos por cada ano escolar completo, arredondada às milésimas, 

de acordo com a legislação em vigor. 

 

O Diretor 

 

 

__________________________________________ 

(Luís Manuel de Matos Barradas) 
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