
    

 
  

 

AVISO Nº7 ANO LETIVO 2020/21 

Aviso de Abertura de Concurso de Contratação de Escola Grupo 290 

Informam-se todos os interessados que se encontra aberto procedimento concursal para 

seleção e recrutamento de um docente de Educação Moral e Religiosa Católica, grupo de 

recrutamento 290, nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.  

1. Modalidade de contrato de trabalho: Contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo. 

2. Número de horas: 9. 

3. Duração do contrato: horário anual. 

4. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré. 

5. Caraterização das funções: docente de Educação Moral e Religiosa Católica. 

6. Requisitos de admissão: Os estabelecidos no artigo 22º do Estatuto da Carreira Docente. 

7. Critérios de seleção:  

a) Graduação Profissional nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do DL n.º 132/2012 de 27 

de junho, na redação em vigor. 

ou 

b) Classificação académica - nos termos do n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do DL n.º 

132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor (se não possuir Qualificação 

Profissional) 

8. Candidatura:  

a) O processo de candidatura é feito unicamente através da aplicação informática de 

contratação de escola, disponibilizada para efeito pela Direção-Geral da 

Administração Escolar (https://sigrhe.dgae.mec.pt/). 

b) O prazo para apresentação das candidaturas decorre, obrigatoriamente, até à data 

limite de candidatura indicada na plataforma da DGAE. 

c) Os critérios gerais de seleção encontram-se na página da DGAE no horário a 

concurso.  

9. Constituem motivos de exclusão do concurso:  

a) O preenchimento dos dados pelo candidato de forma incompleta e incorreta. 

b) A não comprovação/detenção das habilitações requeridas. 

c) A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando 

solicitadas.  

10. Publicitação dos resultados: A publicação da lista final ordenada do concurso será feita 

na página do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré -  www.egn.pt 

11. O candidato será selecionado na aplicação SIGRHE da Direção-Geral da Administração 

Escolar (DGAE). 

Gafanha da Nazaré, 01 de outubro de 2020  

A Diretora, 
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