
 

 

 

 

 

 

AVISO 

CONTRATAÇÃO DE DOIS TÉCNICOS, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (EDUCAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DIGITAL) E ANIMAÇÃO SÓCIOCULTURAL (TEATRO) 

 

 
 

 

Para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, na 

sua atual redação, faz-se público que se encontram abertas candidaturas, nos 3 dias úteis 

seguintes à data da divulgação do presente aviso nos sítios da internet da autarquia e do 

Agrupamento de Escolas de Arronches, para o processo de seleção com vista à contratação 

por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo certo, de técnicos habilitados para ministrar Atividades de Enriquecimento 

Curricular nas áreas de Tecnologias de Informação e Comunicação (Educação e 

Comunicação Digital) e Animação Sociocultural (Teatro), em conformidade com o 

estabelecido no Mapa de Pessoal deste Município, e nos termos do despacho proferido em 

28/07/2022.  

Os contratos de trabalho regem-se pelo disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as especificidades 

previstas no Decreto-Lei n.º 212/2009, sendo a carga horária de 35 horas semanais, 

repartidas da seguinte forma: 4 letivas da AEC e as restantes horas ocupadas com 

atividades de apoio educativo, de apoio à família e atividades técnicas especializadas em 

áreas que se inserem na formação académica ou profissional do técnico, de acordo com o 

disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 212/2009.  

1 - Número de postos de trabalho: Dois. 

2 - Caraterização dos postos de trabalho: lecionar Tecnologias de Informação e 

Comunicação (Educação e Comunicação Digital) e Animação Sociocultural (Teatro), a alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito do Programa de Generalização de Atividades de 

Enriquecimento Curricular. No âmbito da componente não-letiva, os professores a contratar 

terão de participar em reuniões de trabalho e nas atividades previstas no Plano de 

Atividades do Agrupamento. 

3 - Posição remuneratória: Índice 126 da Carreira de pessoal docente da educação Pré-

Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário.  

4 – Local de trabalho: Área do Município de Arronches. 

5 - Duração do contrato: Período compreendido entre a data da celebração do contrato e 

o termo do ano letivo 2022/2023 (31/08/2023). O procedimento concursal destina-se à 

execução de tarefa ocasional ou a serviço determinado precisamente definido e não 

duradouro, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 57.º da LGTFP. O concurso 

é válido para todo o ano letivo, podendo os candidatos não selecionados na fase inicial 

serem posteriormente colocados, de acordo com a lista de graduação. 

6 - Requisitos de admissão:  

6.1 - Requisitos gerais: Os previstos no artigo 17.º da LTFP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2 - Requisitos específicos de admissão: 

TIC (Educação e Comunicação Digital): Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, 

variante Comunicação Digital Interativa.  

ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL (Teatro): Licenciatura em Animação Sociocultural ou 

Animação Socioeducativa. 

Não existe a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 

experiência profissional.  

7 – Métodos de seleção e ordenação:  

7.1 - A seleção e ordenação dos candidatos será efetuada pela aplicação dos seguintes 

critérios: avaliação curricular e entrevista profissional de seleção, com uma valoração de 

60% e 40% da classificação final, respetivamente. 

7.2 – Avaliação curricular (valoração de 60% da nota final) 

TIC (Educação e Comunicação Digital) - na aplicação deste método será levado em 

linha de conta o tempo de serviço como professor de Atividades de Enriquecimento 

Curricular, expresso em dias, até 31/08/2022, de acordo com a grelha classificativa abaixo 

indicada. 

ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: na aplicação deste método será levada em linha de conta 

a experiência profissional do candidato na área da Animação Sociocultural ou 

Socioeducativa, de acordo com a grelha classificativa abaixo indicada.  

 

 

GRELHA CLASSIFICATIVA 

(comum às duas referências) 

0 a 250 dias 10 valores 

251 a 500 dias 12 valores 

501 a 750 dias 14 valores 

751 a 1000 dias 16 valores 

1001 a 1250 dias 18 valores 

Mais de 1250 dias 20 valores 

 

 

7.3 – Entrevista profissional de seleção (valoração de 40% da nota final) 

Este método de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência 

profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 

o entrevistador e entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 

comunicação e de relacionamento interpessoal. Este método será classificado na escala de 0 

a 20 valores. 

7.4 – Aplicação dos métodos de seleção: a aplicação dos métodos de seleção comporta 

duas fases: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.4.1 – Primeira fase: 

a) A primeira fase consiste na avaliação curricular de todos os candidatos e tem como 

suporte a aplicação informática disponibilizada pela Direção Geral da Administração Escolar 

e disponível no endereço eletrónico: https://sigrhe.dgae.mec.pt/ 

b) TIC: só será contabilizado como tempo de experiência profissional o tempo de serviço 

devidamente comprovado pelos serviços do Ministério da Educação. 

c) ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: será contabilizado como tempo de experiência 

profissional o tempo de serviço, relacionado com a área da AEC em causa, devidamente 

comprovado pelas entidades às quais os candidatos prestaram serviços.  

Critérios de desempate a utilizar na avaliação curricular: 

TIC: 

1.º - Conhecimento/formação em Redes e Sistemas; 

2.º - Conhecimento de meios digitais; 

3.º - Criação/implementação de programas e projetos digitais aplicados ao ensino.  

ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL: 

1.º - Número de horas de formação na área da AEC em causa; 

2.º - Número de horas de formação desde 2019; 

3.º - Número de projetos desenvolvidos galardoados, interna ou externamente.  

7.4.2 – Segunda fase: 

a) A segunda fase consiste na entrevista profissional de seleção presencial, à qual serão 

submetidos os primeiros 10 classificados na avaliação curricular. 

b) Caso a necessidade de recrutamento não seja suprida com os 10 primeiros classificados, 

o júri convocará, via correio eletrónico (para o endereço através do qual os candidatos 

enviaram os documentos da candidatura) os próximos 10 candidatos e assim 

sucessivamente. 

c) As entrevistas de seleção dos primeiros 10 classificados na avaliação curricular terão 

lugar no dia 30 de agosto (terça-feira) com início às 10H00, no edifício do Paços do 

Concelho, sito na Praça da República, em Arronches.  

7.4.3 – Classificação final: 

A classificação final será obtida através da aplicação da seguinte fórmula: 

CF = AC (60%) + EPS (40%) 

Em que: 

CF = classificação final; 

AC = avaliação curricular; 

EPS = entrevista profissional de seleção. 

8 - Formalização da candidatura:  

a) As candidaturas deverão ser obrigatoriamente formalizadas na aplicação informática 

disponibilizada pela Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação (SIGRHE). Os 

candidatos deverão enviar simultaneamente o Curriculum Vitae, acompanhado dos 

seguintes elementos: cópia dos documentos comprovativos das habilitações literárias e da 

formação específica (se aplicável); cópia dos documentos destinados a verificar os 

elementos indicados no que se refere à experiência letiva; e cópia do cartão de cidadão 

(facultativo). A documentação deverá ser enviada por correio eletrónico, até ao termo do 

prazo de apresentação das candidaturas, para o seguinte endereço: aec@cm-arronches.pt. 

b) A não apresentação da documentação referida na alínea a) do presente número, 

determina a exclusão do candidato. 
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9 - Júri do processo de seleção: 

Presidente: Ana Maria Pereira Trindade Santos dos Reis, Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Arronches. Vogais efetivos: Cremilde Maria Trindade Gonçalves Romão, Adjunta 

do  Agrupamento  de  Escolas  de Arronches, que  substituirá a presidente nas  suas faltas e 

impedimentos, e José Manuel Carrilho Trindade, técnico superior da Câmara Municipal de 

Arronches; Vogais Suplentes: Paulo José Louro Trindade, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira da Câmara Municipal de Arronches, e Miguel Mocho Casaca, Técnico Superior da 

Câmara Municipal de Arronches. 

10 - Notificação dos candidatos: Terminado o prazo de candidaturas, o município 

procede ao apuramento e seleção dos candidatos e elabora uma lista de ordenação que 

contém os candidatos que tendo sido submetidos aos dois métodos de seleção, cumpram os 

requisitos e perfil exigidos, considerando-se como reserva de recrutamento até ao final do 

respetivo ano escolar. A lista será afixada nas instalações da Câmara Municipal e divulgada 

na página eletrónica (www.cm-arronches.pt). Após o processo de seleção será efetuada a 

comunicação ao candidato colocado por correio eletrónico, devendo o mesmo, no prazo de 

dois dias úteis seguintes ao da comunicação, aceitar a colocação. Na ausência de aceitação 

da colocação dentro do prazo fixado procede-se, de imediato, à comunicação do candidato 

que se encontra imediatamente posicionado na lista de ordenação. 

 

 
Paços do Município de Arronches, 23 de agosto de 2022.  

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

João Carlos Ventura Crespo 
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