
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DA MEALHADA 

 

AVISO DE PUBLICITAÇÃO DE OFERTA DE TRABALHO PARA 
LECIONAÇÃO DE UM HORÁRIO DE 11 HORAS 

DA DISCIPLINA DE INGLÊS 
 

1. Nos termos do Decreto-lei nº 132/2012, de 27 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 
28/2017, de 15 de março, declaro aberto concurso para contratação de pessoal docente em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, de carácter temporário, para lecionação de 1 (um) horário 
de 11 horas semanais da disciplina de INGLÊS (grupo 330) no Agrupamento de Escolas da Mealhada. 

 
2. O presente concurso de contratação de escola observará os seguintes procedimentos: 

 
2.1. O processo de candidatura encontra-se aberto na aplicação informática disponibilizada para o 
efeito pela Direção-Geral de Administração Escolar no seu sítio da internet (www.dgae.mec.pt), não 
sendo possível candidatura por via distinta desta; 
 
2.2. A admissão, ordenação e seleção concursais realizar-se-ão nos termos aplicáveis do Decreto-Lei 
nº 28/2017, de 15 de março; 
 
2.3. Durante o prazo de candidatura e complementarmente às informações prestadas na aplicação 
informática da Direção-Geral da Administração Escolar, os candidatos enviarão ao Agrupamento de 
Escolas da Mealhada, por correio eletrónico e mediante preenchimento de modelo específico para o 
concurso a recolher em http://www.aemealhada.pt/, os respetivos dados relevantes para o processo 
concursal, sendo excluídos os candidatos que não procedam à remessa do referido modelo 
devidamente preenchido; 
 
2.4. Findo o prazo para candidatura, será publicada, em local de estilo da escola sede (Escola 
Secundária da Mealhada) e no sítio da internet do Agrupamento de Escolas da Mealhada 
(http://www.aemealhada.pt/), lista de admissão e seleção, com os candidatos ordenados 
descendentemente pela graduação profissional; 
 
2.5. Será recrutado o candidato melhor graduado, nos termos do disposto na alínea “a” do nº 6 do 
Artigo 39º do Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março; 
 
2.6. Ao candidato a recrutar será comunicada a colocação através da mesma aplicação 
disponibilizada pela DGAE para candidatura, procedendo, o candidato selecionado, à necessária e 
obrigatória aceitação pela mesma via, até ao primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da 
colocação. 
 

3. O candidato colocado apresentar-se-á na escola sede do Agrupamento de Escolas da Mealhada, 
Escola Secundária da Mealhada, até ao segundo dia útil seguinte ao da comunicação da colocação. 

 
4. A prestação de falsas declarações bem como o incumprimento de qualquer dos requisitos consignados 
no presente aviso, nomeadamente o incumprimento de qualquer prazo, determina a exclusão liminar do 
candidato ou a anulação da colocação. 
 

 
Mealhada, aos 2 de maio de 2017. 

 

O Diretor, 

 

 

 
(Fernando José Nunes Trindade) 
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