
  

Aviso de Abertura 3 2021/2022 

Contratação de escola  

GRUPO 430 

Ilda Maria Gomes Ferreira, diretora do Agrupamento de Escolas de Ferreira de 

Castro, Oliveira de Azeméis, informa que se encontra aberto, na respetiva 

aplicação informática online gerida pela Direção-Geral da Administração Escolar 

(DGAE), o procedimento de seleção, nos termos do Decreto-Lei 132/2012, de 27 

de junho, na redação em vigor, referente à contratação de escola, para dois 

contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para 

docentes  do grupo 430, com os critérios seguintes, publicados, também, na 

aplicação de concursos gerida pela DGAE.  

 

1- Modalidade de contrato:  

Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 

2- Duração: temporário (até ao cumprimento das horas de formação) 

 

3- Local de trabalho: 

Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro. 

4- Caracterização de funções: 

Oferta 1 – Horário 24 (SIGRHE) 

50 Horas – Curso EFA (horário pós-laboral) 

4 horas semanais - Horário 25 (SIGRHE) 

Sexta-feira: 4 Horas Semanais (18h/22h) 

UFCD 0622: Auditoria e controlo interno (50H) 

 

Oferta 2 – Horário 

 75 Horas – Curso EFA (horário pós-laboral) 

6 horas semanais 

 Quarta-feira: 4h: 18h/22h) Quinta-feira: 2h: 20h/22h  

UFCD 0616: Aplicações informáticas de gestão pessoal (25H) 

UFCD 0617: Gestão recursos informáticos (25H) 

UFCD 0664: Aplicações informáticas contabilidade  (25H) 

 

5- Requisitos de admissão:  

Habilitação profissional para lecionar no grupo 430. 

  

Critérios de seleção - Ponderação 100% 



  

Aplicam-se os critérios de seleção definidos no Decreto-Lei n.º 132/2012 de 

27 de janeiro na redação em vigor.  

 

 

Oliveira de Azeméis,15 de setembro de 2021 

 

A diretora,  
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