
 
M

o
d
  

0
0
6
 0

1
 

 

 
 

Página 1 de 1 

 

 

Aviso n.º 24 – 2018/2019 

Aviso de Abertura de Contratação de Escola 2018/2019  

Horário N.º 23 (Grupo de Recrutamento 560 – 15h) 

 

Ao abrigo da legislação associada e de acordo com as informações constantes nos Avisos n.º 12 e 

n.º 23 – 2018/2019, avisam-se todos os interessados que foi colocado a concurso para contratação de escola, 

na aplicação SIGRHE, da Direção-Geral da Administração Escolar, o horário supracitado, cujos critérios e 

subcritérios são os seguintes: 

- Critério: Classificação profissional (100%); nos termos do n.º 1 do art. 11º do DL n.º 132/2012, de 27 de 

junho. Para efeitos de desempate é aplicado o constante no n.º 2 do art. 11º do DL n.º 132/2012, de 27 de 

junho. 

Informa-se que, para efeitos de desempate é utilizado o previsto no n.º 2 do artigo 12.º do D-L 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. 

 

O contrato de trabalho, a termo resolutivo, é para uma substituição temporária. O local de trabalho é 

a EPAMAC e as funções são de formação. 

Os requisitos de admissão e critérios e subcritérios de seleção, bem com os de desempate, 

encontram-se na aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da Administração 

Escolar (https://sigrhe.dgae.mec.pt/), onde se processarão os concursos de contratação de escola. 

Em todas as publicações referentes aos concursos, utilizar-se-á o número dos candidatos e não o nome. 

Toda a informação e convocatórias relativas à contratação de escola 2018/2019 serão unicamente 

afixadas nos locais de estilo e publicadas em www.epamac.com, não se processando por quaisquer outros 

meios, nomeadamente por telefone, fax ou email. 

 

EPAMAC, Rosém, Marco de Canaveses, 18 de março de 2019 

 

O Diretor, 

 

_____________________________ 

Pedro Nuno Gomes Bastos Martins 
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