Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços Região Alentejo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CUBA (135045)
Escola Básica Fialho de Almeida (330978)

DESPACHO
Método de seleção do Aviso nº 10657/2017
1. Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a
habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência
adquirida e da formação realizada tipo de funções exercidas. Será expressa numa escala de
0 a 20 valores com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da média
aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de
trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado, Experiência Profissional (EP) e
Formação Profissional (FP), de acordo com a seguinte fórmula:
AC = (HAB + EP + FP)/3
A Avaliação Curricular efetiva-se da seguinte forma:
a) Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado, graduada de acordo com a
seguinte pontuação:
20 Valores - Habilitação de grau académico superior;
18 Valores - 12.º ano ou cursos que lhe sejam equiparados;
14 Valores - Escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado.
b) Experiência Profissional (EP), em que se pondera o tempo de serviço no exercício das
funções inerentes à carreira e categoria em realidade social, escolar e educativa do contexto
onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente procedimento
concursal, de acordo com a seguinte pontuação:
a) 20 valores - 5 anos ou mais de tempo de serviço em contexto educativo ou escolar;
b) 18 valores - de 3 anos a menos de 5 anos de tempo de serviço em contexto educativo ou
escolar;
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c) 16 valores - de 1 ano a menos de 3 anos de tempo de serviço em contexto educativo ou
escolar;
d) 14 valores - menos de 1 ano de tempo de serviço em contexto educativo ou escolar;
e) 12 valores - 10 ou mais anos de tempo de serviço em contexto diverso;
f) 10 valores - menos de 10 anos de tempo de serviço em contexto diverso;
g) 0 valores - sem experiência profissional.
c) Formação Profissional (FP)
Este parâmetro é valorado de acordo com a seguinte pontuação a atribuir aos candidatos que
possuam formação direta ou indiretamente relacionada com a área funcional a recrutar, 20
Valores - Curso de Formação em Técnico de Ação Educativa/ Assistente Operacional e áreas
afins aos conteúdos funcionais;
18 Valores - Formação diretamente relacionada, num total de 25 ou mais horas;
16 Valores - Formação diretamente relacionada, com duração inferior a 25 horas;
13 Valores - Formação indiretamente relacionada, num total de 25 ou mais horas;
12 Valores - Formação indiretamente relacionada, com duração inferior a 25 horas.
2. Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso
às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada
um dos elementos do método de seleção Avaliação Curricular, a grelha classificativa e os
sistemas de valoração final do método, desde que as solicitem.
3. Exclusão e notificação dos candidatos - Os candidatos excluídos serão notificados por uma
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
4. A Ordenação final dos candidatos admitidos no presente procedimento concursal é
efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores com valoração às
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centésimas, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas
obtidas em cada um dos elementos do método de seleção Avaliação Curricular.

Cuba,18 de setembro de 2017.
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