Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira – 135549
Escola Sede: Escola Secundária Gabriel Pereira
____________________

Publicitação de oferta de contratação de escola 2017/2018
(Nos termos do nº5 do artº 39º do D.L. 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo D.L. nº 83A/2014, de 23 de maio)
Grupo de Recrutamento: 400 – História

Nº do horário
Nº de horas semanais
Modalidade do Contrato
Duração do contrato
Local de Trabalho
Caracterização das funções
Requisitos de admissão

Critérios de Seleção

Data Limite de Candidatura

59
08
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo
incerto
31 de agosto de 2018
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, Évora
História- Ensino Secundário e Básico – EFA Noturno
Habilitação para lecionar o grupo 400, de acordo com a
legislação em vigor.
Graduação Profissional - Ponderação 100%
- 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
- 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)
23 de fevereiro de 2018

Nota: Os documentos comprovativos da graduação profissional e/ou da habilitação académica, devem
ser entregues pessoalmente nos serviços administrativos da escola até à data de termo do período em
que o horário se encontra em concurso ou enviado até à mesma data por correio registado com AR, para
o endereço:
Escola Secundária Gabriel Pereira
Rua Dr Domingos Rosado
7005-469 Évora
O requerimento de admissão a concurso, deve ser acompanhado da indicação do número do horário a
que se refere a candidatura.
Em alternativa, os documentos poderão ser enviados para o email direcao@age2ev.edu.pt, com pedido
de aviso de leitura, devendo o candidato confirmar a receção.
20/02/2018
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