
 

AVISO 

Contratação de Técnicos para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs), por 

tempo determinado 

Para os devidos efeitos se torna público que foi aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal de 27/08/2013, e por deliberação da Assembleia Municipal de 12/09/2013, a 

abertura de procedimento concursal, na modalidade de relação de emprego público por 

tempo determinado, a termo resolutivo certo, tempo parcial, para o preenchimento de 

dezasseis postos de trabalho, na carreira/categoria de Técnico Superior, habilitados para 

assegurar o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º Ciclo 

do Ensino Básico, de acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, 

definindo-se o seguinte: 

1. Postos de trabalho a ocupar e número de horas semanais correspondentes: 

Tipo de Atividade 
Postos de 

Trabalho 

Horas 

Semanais 

Atividade Física e 
Desportiva 

3 10 horas 

1 8 horas 

1 4 horas 

Música 
3 10 horas 

1 8 horas 

Inglês 4 5 horas 

TIC -Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

2 4 horas 

1 3 horas 

 

2. Os contratos de trabalho a celebrar com os técnicos regem-se pela Lei n.º 12-A/2008, de 

27 de fevereiro, com a sua redação atual, e pelo Regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 setembro, com as especificidades 

constantes no Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, e pelo Despacho n.º 9265-

B/2013, de 12 de julho. 



3. Prazo de duração do contrato: o período de duração dos contratos corresponde ao ano 

letivo 2013/2014, compreendido entre a data de celebração do contrato e 30 de junho de 

2014. 

4. Local de trabalho: as atividades decorrerão nos estabelecimentos de ensino básico do 

Município de São Brás de Alportel; 

5. Prazo e forma para apresentação das candidaturas: 

5.1 Prazo: - 3 dias úteis a contar do dia 27 de setembro de 2013, nos termos dos art.os6.º e 

7.º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro (de 27 de setembro a 1 de outubro). 

5.2 Forma:  

5.2.1 - As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas mediante o preenchimento do 

formulário eletrónico, disponível na plataforma do SIGRHE – Sistema Interativo de Gestão de 

Recursos Humanos da Educação, no sítio https://sigrhe.dgae.mec.pt;  

5.2.2 – Para além do formulário referido no número anterior, os candidatos são obrigados a 

entregar pessoalmente, ou enviar por email para aecs@cm-sbras.pt, dentro do prazo de 

candidatura, os seguintes documentos: 

a) Um Formulário de Candidatura AEC, por cada área a que se candidatam, disponível 

no sítio da Internet em www.cm-sbras.pt. 

b) Cópia/digitalização dos documentos de identificação (B.I e NIF ou Cartão de 

Cidadão); 

c) Cópia/digitalização do(s) certificado(s) de habilitações, que comprove(m) a 

habilitação para lecionar a área a que se candidata; 

d) Cópias/digitalizações dos certificados comprovativos da formação profissional, que 

mencionou na plataforma SIGRHE. (Nota: - deve remeter apenas os certificados 

necessários a essa confirmação); 

e) Cópias/digitalizações das declarações comprovativas do tempo de serviço, de acordo 

com o exigido no ponto 8.3 do presente Aviso de Abertura de Concurso. 

Nota: Ao remeter por email a sua candidatura, irá receber como comprovativo de entrega 

uma mensagem de resposta automática. Caso não receba contacte a Autarquia, pois só o 

comprovativo de entrega é garantia de receção da sua candidatura.  

 



6. Requisitos de admissão:  

6.1. Gerais: os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:  

a) Possuir 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 não interdição 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.  

6.2. Especiais: Os candidatos à ocupação dos postos de trabalho, conforme o tipo de 

atividade a exercer, devem possuir as habilitações literárias exigidas para a docência da 

respetiva área. No caso de profissionais não docentes deverão reunir o perfil profissional 

constante no art.º 9.º do anexo ao Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 

6.3 Os candidatos devem reunir todos os requisitos exigidos, nomeadamente, as 

habilitações, formação e experiência profissional, até à data limite de apresentação das 

respetivas candidaturas. 

6.4. Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em país estrangeiro deverão 

apresentar, em simultâneo com o documento comprovativo das suas habilitações, o 

correspondente documento de reconhecimento de habilitações estrangeiras, previsto pela 

legislação portuguesa aplicável.  

6.5. De acordo coma comunicação da Direção Geral da Administração Educativa, de 26 de 

agosto, os docentes do Quadro de Agrupamento/Escola não Agrupada e Quadro de Zona 

Pedagógica, não poderão ser opositores ao concurso. 

7. Requisitos de exclusão: 

a) A não apresentação dos documentos exigidos no ponto 5.2.2 do presente aviso, 

dentro do prazo referido, ou a sua apresentação em desconformidade com o exigido 

no referido ponto; 

b) A prestação de declarações não correspondentes aos factos; 



c) A não prestação das informações ou envio de documentos que lhe foram solicitados 

no aviso, ou posteriormente, dentro do prazo de candidatura, ou no decorrer do 

concurso; 

d) As candidaturas que num só impresso façam referência a mais do que uma área de 

AEC. 

8. Método de Seleção: Em execução do disposto no n.º 7 do art.º 6.º do D.L. n.º 212/2009, 

de 3 de setembro o método de seleção a utilizar no presente procedimento é a avaliação 

curricular. A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente, a habilitação académica ou profissional, o percurso profissional no âmbito 

das atividades de enriquecimento curricular e de ensino, e a formação profissional realizada.  

A avaliação curricular será obtida pela aplicação da seguinte fórmula: 

AC = HA + FP + EP 

Sendo que: 

8.1 Habilitação Académica (HA): é ponderada a titularidade de grau académico ou nível de 

qualificação certificado pelas entidades competentes, do seguinte modo: 

• Habilitação de grau inferior à licenciatura - 10 pontos; 

• Licenciatura diferente da área a que se candidata, mas com especialização para 

lecionar a área a concurso- 20 pontos; 

• Licenciatura na área específica a que se candidata – 40 pontos. 

8.2 Formação Profissional (FP): são consideradas as ações de formação e aperfeiçoamento 

profissional relacionadas diretamente com a área a que se candidata e com as competências 

necessárias ao exercício da função, que se encontrem devidamente comprovadas com 

indicação do número de horas. Serão contabilizadas Pós-Graduações, ações de formação, 

oficinas de formação, cursos de formação. Não serão contabilizados seminários, encontros, 

simpósios e colóquios. 

• Sem formação – 5 pontos; 

• Com formação: 

- Até 50 horas de formação – 10 pontos; 

- De 51 a 100 horas de formação – 15 pontos; 

- Mais de 100 horas de formação – 20 pontos. 



8.3 Experiência Profissional (EP): – É considerada aquela que incida sobre a execução de 

atividades inerentes ao posto de trabalho e ao grau de complexidade das mesmas, e será 

considerada a experiência em atividades de enriquecimento curricular e na área do ensino, 

através de declarações emitidas pelos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas, 

em dias de serviço. Não serão contabilizadas declarações passadas por Autarquias, cópias de 

registos biográficos e verbetes provisórios de candidatura eletrónica. Será valorada do 

seguinte modo: 

• 0 dias de serviço – 10 pontos; 

• Até 365 dias de serviço – 20 pontos; 

• De 366 a 730 dias – 25 pontos; 

• De 731 a 1095 dias – 30 pontos; 

• De 1096 a 1460 dias – 35 pontos; 

• Mais de 1460 – 40 pontos; 

9. Critérios de Desempate: - Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os 

critérios de desempate a aplicar, sucessivamente até obter o desempate, serão os seguintes: 

1º Critério: – Número de dias em Atividades de Enriquecimento Curricular até 31 de 

agosto de 2013; 

2º Critério: – Número de dias de serviço docente até 31 de agosto de 2013; 

3º Critério: – Idade, preferindo os mais velhos. 

Terminado o prazo de candidatura, o júri elabora a lista de ordenação final, disponibilizada 

na página eletrónica www.cm-sbras.pt, para cada uma das áreas das AEC a concurso, que 

será resultante da análise dos elementos indicados pelos candidatos. Os candidatos 

selecionados na plataforma SIGRHE, serão posteriormente contactados por parte da 

Autarquia (importante colocar email e contacto telefónico legíveis no Formulário de 

candidatura). 

9. Posicionamento remuneratório: A remuneração dos professores afetos às atividades de 

enriquecimento curricular, em tempo parcial, é calculada em função do valor por hora letiva 

proporcional ao índice 126 (1.145,79€) da carreira dos educadores e dos professores dos 

ensinos básico e secundário, quando possuem habilitação igual à licenciatura e ao índice 89 

(809,33€) nos restantes casos.  



10. Prazo de validade: o procedimento, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º 212/2009, de 3 de setembro, será válido para o ano letivo 2013/2014, podendo os 

candidatos não selecionados na fase inicial serem posteriormente colocados, de acordo com 

a lista de ordenação final, face ao disposto no n.º 1 do artigo 40º da Portaria n.º 83-A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, considerando-se a 

reserva de recrutamento válida até ao final do respetivo ano escolar, conforme resulta do 

n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro.  

11. Composição do Júri: Presidente - Dra. Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão 

Administrativa Municipal; Vogais Efetivos: Dra. Nídia de São José Correia Amaro, Subdiretora 

do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel e a Dra. Ana Daniela 

da Silva Bernardino Guerreiro Salvador, Técnica Superior (Recursos Humanos). 

Vogais Suplentes: Dra. Violantina da Felicidade Valente Martins Hilário, Diretora do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel e Dra. Noémia de 

Sousa Cavaco Pires, Adjunta da Direção do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de 

São Brás de Alportel. 

12. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, a Administração Pública, 

enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 

de discriminação.  

Município de São Brás de Alportel, 26 de setembro de 2013,  

O Presidente da Câmara Municipal 

- António Paulo Jacinto Eusébio - 


