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AVISO DE ABERTURA 

 

1. Nos termos e para os efeitos previstos no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de 

retificação n.º 36/2014, de 22 de julho e alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 07 de 

março, torna-se público que se encontra aberto o procedimento concursal para 

contratação de escola de um docente do grupo de recrutamento 430 – Economia e 

Contabilidade.  

 

2. As necessidades referidas no número anterior constam do quadro seguinte: 

 

Horário 
Nº 

Interno 
Tipo de Necessidade 

Carga 
horária 

semanal 

Tipo de 
duração 

Grupo de 
Recrutamento 

H9 SP18 

Docente para lecionar a UFCD 7596- Medidas de apoio às empresas e 
associativismo agrícola e a UFCD 6363 – Contabilidade agrícola 

simplificada inseridas na componente tecnológica do 
Curso Profissional de Técnico/a de Produção Agropecuária 

10 Horas Temporário 
430 - Economia e 

Contabilidade 

 

3. Prazo 

O concurso decorre pelo prazo de 3 dias úteis a contar da data da disponibilização do 

horário na plataforma informática da Direção‐Geral da Administração Escolar. 

 

4. Modalidade do contrato de trabalho 

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo. 

 

5. Duração do contrato 

O contrato vigora a partir da data de início em funções e termina quando deixar de se 

verificar a necessidade que originou o presente concurso. 

 

6. Local de trabalho 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister, Alcobaça. 

 

7. Caracterização das funções 

As funções a desempenhar preveem a lecionação da UFCD 7596 - Medidas de apoio às 

empresas e associativismo agrícola e da UFCD 6363 – Contabilidade agrícola 

simplificada, inseridas na componente tecnológica do Curso Profissional de Técnico/a 

de Produção Agropecuária.  

 

8. Requisitos de admissão 

São requisitos de admissão, para além dos legalmente exigidos para o cumprimento 

de funções públicas, a habilitação académica e profissional legalmente exigida para a 

docência no grupo de recrutamento 430 – Economia e Contabilidade. 
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9. Formalização da candidatura 

. A candidatura é efetivada na aplicação informática da Direção‐Geral da 

Administração Escolar 

. Para efeitos de confirmação de dados, os candidatos devem enviar para o correio 

eletrónico esc.cister@mail.telepac.pt ou entregar nos serviços administrativos da 

escola, até às 24h do último dia previsto para a apresentação das candidaturas, os 

seguintes documentos: 

a) Cópia do certificado de habilitações; 

b) Cópias das declarações do tempo de serviço declarado no grupo de recrutamento, 

contado até 31 de agosto de 2019. 

 
10. Critérios de seleção 

São aplicados os critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os 

grupos de recrutamento previstos no Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março. 

 
. A graduação profissional ou a classificação académica (se não possuir qualificação 

profissional) nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de 

junho, na redação em vigor, com a ponderação de 100%. 

 
. Para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-

Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor. Em caso de igualdade na 

graduação, a ordenação dos candidatos respeita a seguinte ordem de preferências: 

a) Candidatos com classificação profissional mais elevada, nos termos do artigo 

anterior; 

b) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a 

profissionalização; 

c) Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da 

profissionalização; 

d) Candidatos com maior idade; 

e) Candidatos com o número de candidatura mais baixo. 
 

11. Terminado o procedimento de seleção, a publicação da lista final ordenada será feita 

na página www.epadrc.pt e nos locais próprios na escola. A decisão é igualmente 

comunicada aos candidatos através da aplicação informática da DGAE, devendo a 

aceitação da colocação pelo candidato efetuar-se nessa mesma aplicação até ao 1º 

dia útil seguinte ao da sua comunicação. A apresentação é realizada escola até ao 2.º 

dia útil seguinte ao da comunicação da colocação. 

 
12. Constitui motivo de exclusão do concurso a não apresentação dos documentos 

solicitados dentro do prazo referido, assim como o não cumprimento das regras 

estabelecidas nos pontos anteriores. 

 

EPADRC, 23 de dezembro de 2019 

 

                                                                                                                     A Diretora 

http://www.epadrc.pt/
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