
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE – CONTRATAÇÃO DE ESCOLA ( OFERTA DE ESCOLA )  

( ARTIGO  39º DO  DECRETO LEI 83-A/2014 DE 23 DE MAIO) 

Grupos de Recrutamento  

 

FICHA 
 

Candidatura ao Horário nº _______ Grupo________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Apresentação de candidatura  
- A candidatura é formalizada através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direcção –Geral da Administração Escolar no 

endereço https://sigrhe.dgae.mec.pt 

- O Portefólio deve ser enviado, em PDF, até ao último dia da candidatura em suporte digital por correio electrónico para o mail 

agrupamento.moncorvo @gmail.com, ou entregue directamente nos serviços de administração escolar do agrupamento. O não envio destes 

documentos, é motivo de exclusão.  

- Com a candidatura deve ser enviada a presente ficha.  

IDENTIFICAÇÃO :  

Nome : ___________________________________________________________ Nº________________ 

1º - GRADUAÇÃO PROFISSIONAL –  ( Artigo 11º-1 e 39º-6 ) –  

Tipo de Docente : Docente Profissionalizado ______________      Docente Com Habilitação Própria______________ 

 Classificação Profissional ______________ 

- Classificação Académica ______________ 

 Tempo de Serviço após a profissionalização ______________ 

 Tempo de Serviço antes da profissionalização ______________ 

 Data de Obtenção de Classificação Profissional ______________ 

 Data de Nascimento: ____/___/_______ 
. 

2º - AVALIAÇÃO CURRICULAR 
A) Avaliação de desempenho relativa ao último período - Qualitativa 

 - Excelente :______________; Muito Bom ou Relevante: ______________; Bom ou Adequado ______________; Insuficiente ou Não Adequado -______________ 

  
B ) Experiência Profissional no Grupo de recrutamento a que se candidata :  

 Superior a 10 anos:_____________;De 7 a 10 anos : _____________;De 4 a 6 anos: _____________;De 1 a 3 anos :_____________ ;Até 1 ano : _____________ 

 

C )  Ações de formação contínua creditadas pelo CCPFC - nº de horas : 

- Superior a 100 horas ______________ ; De 76 a 100 horas (inclusive) ______________;- De 51 a 75 horas (inclusive) ______________ ; 
 De 26 a 50 horas (inclusive) ______________ ;- De 1 a 25 horas (inclusive) ______________ 

  

D )Formação Académica :  
1. Habilitação Académica  

- Doutoramento ______________;- Mestrado (concluído após licenciatura pré-Bolonha) ______________;- Curso de Pós-Graduação / Formação especializada 

(concluído após licenciatura pré-Bolonha) ______________Mestrado  pós-Bolonha ou licenciatura pré-Bolonha ______________ 
 ;- Licenciatura pós-Bolonha ______________ 

 

2. Classificação Académica da licenciatura/Mestrado que confere habilitação para o grupo de docência do horário a concurso  
- Licenciatura/Mestrado com nota superior a 17 valores ______________ 

- Licenciatura/Mestrado com nota superior a 16 valores ______________ 

- Licenciatura/Mestrado com nota superior a 15 valores ______________ 
- Licenciatura/Mestrado com nota superior a 13 valores ______________ 

- Licenciatura/Mestrado com nota superior a 11 valores ______________ 
- Licenciatura/Mestrado com outra nota ou sem menção de nota ______________ 

 

    

https://sigrhe.dgae.mec.pt/

