
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIIGUEL TORGA 
Praceta P.e Álvaro Proença, Casal de S. Brás 2700-631 Amadora 

 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

ANÚNCIO DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO PARA TÉCNICOS DE AEC 

 

1. Torna-se público a abertura de oferta de emprego público, no Agrupamento de Escolas de 

Miguel Torga – S. Brás, Amadora, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo, 

para o ano letivo 2022-2023 de 7 técnicos para realização de Atividades de Enriquecimento 

curricular no 1º ciclo: 6 técnicos para a Atividade Física e Desportiva e um técnico de Inglês, 

contratos com a duração de 15 de setembro de 2022 a 31 de julho de 2023: 

a. Escola B. 1º ciclo de Artur Martinho Simões: 3 horário de 5 horas cada;  

b. Escola B. 1º ciclo de Ricardo Alberty: 2 horários de 5 horas e 1 horário de 6 horas; 

c. Um horário Inglês de 10 horas para as escolas Artur Martinho Simões e Ricardo 

Alberty. 

 

2. A oferta é lançada na plataforma eletrónica da direção geral da administração educativa 

estando aberta durante 3 dias úteis.  

 

3. Critérios de seleção 

 

 

a. Inglês: 1º e 2º anos 

1. Habilitação académica: Licenciatura em Inglês = 10 %;  

2. Tempo de serviço como técnico AEC em Inglês; 1 ponto por cada 30 dias num máximo 

de 30%, comprovado por contrato ou declaração. 

3. Entrevista de competências presencial (60%) 

a. Estratégias de aprendizagem do Inglês com alunos do 1º ciclo = 30; 

b. Grau de cooperação c/ professores titulares e coordenação da escola-10 

c. Comunicação: inteligibilidade, dicção, influência e persuasão: =10 

d. Capacidade de relacionamento = 10; 

4. DESEMPATE: Nº de dias de serviço como técnico AEC-Inglês 

 



 
b. Atividade Física e Desportiva 

1. Habilitação académica:  

a. Licenciatura em Educação Física = 10 pontos;  

b. Profissionalização nos grupos 260, 620 e 110 com variante de Educação 

Física = 10 pontos;  

2. Classificação académica na licenciatura ou mestrado até às milésimas num máximo 

de 20 pontos (00,000);  

3. Tempo de serviço como técnico AEC - AFD comprovado por contrato ou declaração; 

1 ponto por cada 10 dias num máximo de 60 pontos  

4. DESEMPATE: Nº de dias de serviço como técnico AEC-AFD 

 

4. Devem ser enviados documentos digitalizados comprovativos para o endereço 

ocorrencias@agmigueltorga.edu.pt  

 

5. Condições de Exclusão: Prestação de informações incorretas ou falsas; não envio de 

comprovativo da licenciatura, da profissionalização (se for o caso) e do tempo de serviço 

prestado como técnico de AEC na área – as declarações ou contratos têm de fazer 

referência à prestação de serviço como técnico de AEC na área.  

 

6. Listas de graduação são afixadas na página http://agmigueltorga.edu.pt/  

 

Amadora, 20 de agosto de 2022  

 

 

 

O diretor João Pereira 

mailto:ocorrencias@agmigueltorga.edu.pt
http://agmigueltorga.edu.pt/

		2022-08-23T13:24:40+0100
	JOÃO MANUEL RODRIGUES PEREIRA




