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Aviso de abertura de concurso para Técnicos Especializados 

 

 

Informam-se todos os interessados que se encontram abertas candidaturas para 

contratação de Técnicos Espacializados, para cursos profissionais em funcionamento na 

Escola Secundária de Castro Daire. 

1. Legislação aplicável: 

Contratos de trabalho: Lei nº. 12-A/2008, de 27 de fevereiro; Lei nº. 59/2008, de 11 

de setembro, com as especificidades previstas no Decreto-Lei nº. 212/2009, de 3 de 

setembro;  

2. Duração do contrato: a mesma do ano letivo 2014/2015. 

3. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Castro Daire. 

4. Disciplinas a lecionar/Horas semanais: 

a) Técnicas de hidroterapia / Técnicas de apoio à atividade termal/14 horas; 

b) Serviço de restauração e bar/Tecnologia alimentar/Formação 

vocacional/17 horas; 

c) Serviço de Restaurante-Bar + Tecnologia alimentar/11 horas; 

d) Técnicas aplicadas/Projeto de produção fotográfica/18 horas; 

5. Requisitos de admissão: 

5.1 Requisitos gerais de admissão: os previstos no artigo 8º da Lei nº. 12-A/2008, de 

27 de fevereiro: 

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, por lei especial ou convenção internacional; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 

c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o 

exercício das funções a que se candidata; 

d) Possuir robustez física; 

e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória. 

5.2 Nível habilitacional exigido: Formação académica ou profissional adequada às 

disciplinas a lecionar. 

5.3 Critérios de seleção e de desempate: Os expressos na página do Agrupamento de 

Escolas de Castro Daire 

6. Forma e prazo para apresentação das candidaturas: 

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do 

formulário, devendo entregar, obrigatoriamente antes da aceitação da colocação, 

os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do certificado de habilitações literárias; 

b) Comprovativos do tempo de serviço; 

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou 

Cartão de Cidadão; 

d) Restantes documentos referidos no concurso, datados e assinados e 

devidamente comprovados. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Castro Daire, 15 de setembro de 2014 


