AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO BRANCO (151762)
AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
OFERTA DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR (AEC)
Número total de postos de trabalho a ocupar: 13
Informa-se que os horário a concurso estarão disponíveis na plataforma da DGAE.
Antes do final do prazo de candidatura, os candidatos deverão fazer chegar, unicamente por via electrónica, a
documentação exigida para efeitos de admissão e avaliação, através do seguinte endereço: 1231@aeccb.pt
AEC de Inglês
3

Número de postos de trabalho
Caracterização em função da atribuição,
competência ou atividade a cumprir ou a
executar

Desenvolvimento das atividades de enriquecimento
curricular de Inglês

Prazo de duração do contrato

De 11 de setembro de 2017 a 23 de julho de 2018

Local de trabalho

Escolas do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo
Branco / Concelho de Nova de Famalicão
Avaliação Curricular

Método de selecção dos candidatos
Critérios de seleção adotados

Procedimentos de seleção

Documentos exigidos para efeitos de
admissão e avaliação

Habilitação Profissional para o grupo 120/220/330
Formação profissional creditada, nos últimos três anos,
relacionadas com as exigências e competências
necessárias ao desenvolvimento da atividade a
desenvolver
Experiência profissional inerente a AEC especificamente
relacionadas com Inglês
Avaliação do desempenho mínima de Bom, no âmbito
do desenvolvimento de atividades de enriquecimento
curricular, relativamente ao último período não superior
a 3 anos
Apreciação das candidaturas
Elaboração e publicação de uma lista ordenada
Selecção
- Ficha de candidatura – formulario-ingles-20171
2018.xlsx - em formato excel (extensão .xlsx)
- Cópia do certificado de habilitações
- Declaração de tempo de serviço única prestado
especificamente no desenvolvimento de atividades de
enriquecimento curricular a que se candidata
- Cópia de ação de formação creditada realizada
relacionadas com a atividade de enriquecimento
curricular a que se candidata
- Cópia de outros documentos comprovativos que
relevem para as prioridades de desempate

1

Este documento encontra-se disponível na página da escola junto ao presente aviso de abertura.
IMPORTANTE: O não envio deste documento ou o envio depois de terminado o prazo de candidatura ou
em formato diferente do exigido, para o endereço indicado, implica a exclusão do candidato.

Escola Sede: Rua Padre Benjamim Salgado – 4760-412 Vila Nova de Famalicão

Telef: 252 501 390

Fax: 252 501 399

Email: geral@aeccb.pt

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO BRANCO (151762)
AEC de Atividade Física e Desportiva
6

Número de postos de trabalho
Caracterização em função da atribuição,
competência ou atividade a cumprir ou a
executar

Desenvolvimento das atividades de
enriquecimento curricular de Atividade Física
e Desportiva

Prazo de duração do contrato

De 11 de setembro de 2017 a 23 de julho de
2018
Escolas do Agrupamento de Escolas Camilo
Castelo Branco / Concelho de Nova de
Famalicão
Avaliação Curricular

Local de trabalho

Método de selecção dos candidatos
Critérios de seleção adotados

Procedimentos de seleção

Documentos exigidos para efeitos de
admissão e avaliação

Habilitação profissional para os grupos de
recrutamento 260/620
Formação profissional creditada nos últimos
três anos, relacionadas com as exigências e
competências necessárias ao
desenvolvimento da atividade a desenvolver
Experiência profissional inerente a AEC
especificamente relacionadas com Atividade
Física e Desportiva
Avaliação do desempenho mínima de Bom, no
âmbito do desenvolvimento de atividades de
enriquecimento curricular, relativamente ao
último período não superior a 3 anos
Apreciação das candidaturas
Elaboração e publicação de uma lista
ordenada
Selecção
- Ficha de candidatura – formulario-afd2017-2018.xlsx - em formato excel
1
(extensão .xlsx)
- Cópia do certificado de habilitações
- Declaração de tempo de serviço única
prestado especificamente no desenvolvimento
de atividades de enriquecimento curricular a
que se candidata
- Cópia de ação de formação creditada
realizada relacionadas com a atividade de
enriquecimento curricular a que se candidata
- Cópia de outros documentos comprovativos
que relevem para as prioridades de
desempate

1

Este documento encontra-se disponível na página da escola junto ao presente aviso de abertura.
IMPORTANTE: O não envio deste documento ou o envio depois de terminado o prazo de candidatura ou
em formato diferente do exigido, para o endereço indicado, implica a exclusão do candidato.

Escola Sede: Rua Padre Benjamim Salgado – 4760-412 Vila Nova de Famalicão

Telef: 252 501 390

Fax: 252 501 399

Email: geral@aeccb.pt

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CAMILO CASTELO BRANCO (151762)
2

AEC de Atividade Ludico-Expressiva – MC – Matemática e Ciências ao Quadrado
Número de postos de trabalho
4
Caracterização em função da atribuição,
competência ou atividade a cumprir ou a
executar

Desenvolvimento das atividades de
enriquecimento curricular de Matemática e
Ciências ao Quadrado

Prazo de duração do contrato

De 11 de setembro de 2017 a 23 de julho de
2018
Escolas do Agrupamento de Escolas Camilo
Castelo Branco / Concelho de Nova de
Famalicão
Avaliação Curricular

Local de trabalho

Método de selecção dos candidatos
Critérios de seleção adotados

Procedimentos de seleção

Documentos exigidos para efeitos de
admissão e avaliação

Habilitação profissional para os grupos de
recrutamento 230/510/520
Formação profissional creditada nos últimos
três anos, relacionadas com as exigências e
competências necessárias ao
desenvolvimento da atividade a desenvolver
Experiência profissional inerente a AEC
especificamente relacionadas com
Matemática/Ciências
Avaliação do desempenho mínima de Bom, no
âmbito do desenvolvimento de atividades de
enriquecimento curricular, relativamente ao
último período não superior a 3 anos
Apreciação das candidaturas
Elaboração e publicação de uma lista
ordenada
Selecção
- Ficha de candidatura – formulario-mcc2017-2018.xlsx - em formato excel
1
(extensão .xlsx)
- Cópia do certificado de habilitações
- Declaração de tempo de serviço única
prestado especificamente no desenvolvimento
de atividades de enriquecimento curricular a
que se candidata
- Cópia de ação de formação creditada
realizada relacionadas com a atividade de
enriquecimento curricular a que se candidata
- Cópia de outros documentos comprovativos
que relevem para as prioridades de
desempate

1

Este documento encontra-se disponível na página da escola junto ao presente aviso de abertura.
IMPORTANTE: O não envio deste documento ou o envio depois de terminado o prazo de candidatura ou
em formato diferente do exigido, para o endereço indicado, implica a exclusão do candidato.
Vila Nova de Famalicão, 29 de agosto de 2017
O Diretor
Carlos Teixeira

Escola Sede: Rua Padre Benjamim Salgado – 4760-412 Vila Nova de Famalicão

Telef: 252 501 390

Fax: 252 501 399

Email: geral@aeccb.pt

