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Aviso n. 0 03 - 2022/2023 
 

Aviso de Abertura de Contratação de Escola  
 

Ao abrigo da legislação em vigor e de acordo com as informações constantes no Aviso n.º 1 - 

2022/2023, de 29 de agosto de 2022, avisam-se todos os interessados que foi colocado a concurso 

para contratação de escola, na aplicação da Direção-Geral da Administração Escolar, os seguintes 

HORÁRIOS A CONCURSO, cujos critérios de classificação/seleção são os aprovados em reunião 

do Conselho Pedagógico, de 6 de setembro de 2021 e que se encontram publicitados no átrio e na 

página da Escola Profissional Agrícola Engº Silva Nunes (EPAESN) em 

http://escolaprofissionaldefermil.pt/ 

Para efeitos de desempate, é aplicado o constante no n.º 2 do art.º 11.º do DL n.º 132/2012, de 

27 de junho. 

O contrato de trabalho, a termo resolutivo certo, é Anual - até 31 de agosto de  2023 - e enquadra-

se na formação dos Cursos Profissionais. O local de trabalho é a Escola Profissional Agrícola Eng.º 

Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto e/ou em outro local de formação, cuja distância não     seja 

superior a trinta quilómetros da sede da Escola e as funções são de formação. 

Os requisitos de admissão e os critérios e subcritérios de seleção, bem com os de desempate, 

encontram-se na aplicação informática da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

(https://sigrhe.dgae.mec.pt/), onde se processarão os concursos de contratação de escola. 

Em todas as publicações referentes aos concursos, utilizar-se-á o número dos     candidatos e o 

respetivo nome. 

Toda a informação relativa à contratação de escola 2022/2023 será unicamente efetuada na 

aplicação informática disponibilizada para o efeito pela DGAE e na página da Escola. 

Adicionalmente, os concorrentes serão notificados da publicitação da lista de seleção, via endereço do 

correio eletrónico constante      da plataforma eletrónica da DGAE. 

Todos os candidatos têm que possuir o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP / ex-

CAP), documento a entregar obrigatoriamente no dia da entrevista. A não apresentação do documento 

é motivo de exclusão. 

 

Escola Profissional Agrícola Engº Silva Nunes, Molares, Celorico de Basto, 5 de setembro de 2022. 

                      

O Diretor, 

 

 

             Fernando Eduardo dos Reis Fevereiro 
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HORÁRIOS A CONCURSO - Aviso n. 0 03 - 2022/2023 
 

CURSO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TIE) 
 

HORÁRIO  

N°. 10 
 

22 HORAS 

 

Tipo contrato: 

Anual 

(até 31/8/2023) 

Disciplina(s) / UFCD´S 
Formação Tecnológica e respetivas UFCD´s 

Práticas Oficinais e respetivas UFCD´s   

Habilitações Literárias 
As indicadas no ponto 2.3 dos critérios de Contratação de 

Escola para o respetivo curso (CP de 6/9/2021) 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 
9 de setembro de 2022, com início às 9H00 

Local: Sala de Reuniões da EPAESN 

Informações Adicionais 
. Obrigatório Certificado de Competências Pedagógicas (CCP / ex-CAP) 

. Candidatura em https://sigrhe.dgae.mec.pt/  

HORÁRIO  

N°. 11 
 

10 HORAS 

 

Tipo contrato: 

Anual 

(até 31/8/2023) 

Disciplina(s) / UFCD´S Formação Tecnológica e respetivas UFCD´s 

Habilitações Literárias 
As indicadas no ponto 2.3 dos critérios de Contratação de 

Escola para o respetivo curso (CP de 6/9/2021) 

ENTREVISTA DE SELEÇÃO 
9 de setembro de 2022, com início às 9H00 

Local: Sala de Reuniões da EPAESN 

Informações Adicionais 
. Obrigatório Certificado de Competências Pedagógicas (CCP / ex-CAP) 

. Candidatura em https://sigrhe.dgae.mec.pt/  
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