MUNICÍPIO DE AMARES
CÂMARA MUNICIPAL

AVISO
OFERTA PÚBLICA DE TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA A ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NA
ÀREA DO ENSINO DE INGLÊS
1. Para efeitos do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 212/2009 de 3 de Setembro, faz-se público que, na
sequência do meu despacho de 16 de Novembro de 2009, encontra-se aberto pelo período de 3 dias úteis, a
contar da data da presente divulgação da oferta de trabalho, a inscrição do processo de selecção para a
contratação por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, a tempo parcial, de técnicos especialmente habilitados para a realização de actividade
de enriquecimento curricular na área do ensino de inglês, conforme horários a seguir indicados, que se
destina à ocupação dos seguintes postos de trabalho (masculinos ou femininos):
N.º de
horas

Agrupamento

Escolas
Escola E.B. 1 do Eirado
Rua das Escolas - 4720-018 AMARES

Agrupamento
de Escolas de
Amares

10

Escola E.B. 1/ Jardim-de-Infância de Ferreiros
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - 4720-339 FERREIROS AMR
Escola E.B. 1 / Jardim-de-Infância de Neves (Escola de Rendufe em Obras)
Av. de S. Miguel - 4720-453 FISCAL AMR
Escola E.B.1/Jardim-de-Infância de Igreja
Rua da Escola Primária, n.º 21 - 4720-140 BESTEIROS AMR
Escola E.B. 1 do Eirado
Rua das Escolas - 4720-018 AMARES

Agrupamento
de Escolas de
Amares

10

Agrupamento
de Escolas de
Amares

12

Escola E.B. 1 / Jardim-de-Infância de Passos
Av. Afonso Manuel, n.º 804 - 4720-259 CALDELAS AMR
Escola E. B. 1 de Veiga
Rua da Escola - 4720-530 LAGO AMR
Escola E.B. 1 / Jardim-de-Infância de Igreja
Rua de Castro, n.º 220 - 4720-667 BOURO (STª MARTA) AMR
Escola E.B. 1 / Jardim-de-Infância de Neves (Escola de Rendufe em Obras)
Av. de S. Miguel - 4720-453 FISCAL AMR

2. Duração dos contratos - período compreendido entre a assinatura do contrato e 30 de Junho de 2010.
3. Caracterização dos postos de trabalho:
Leccionar inglês a alunos do 1.º ciclo do ensino básico público, no âmbito do programa das actividades de
enriquecimento curricular.

4.Requisitos:
4.1 Gerais:
Os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, a saber:
a)

Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou

lei especial;

b)

Ter 18 anos de idade completos;

c)

Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito para o exercício das funções a

que se propõe desempenhar;
d)

Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

e)Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

4.2 Especiais – Perfil Curricular e Nível Habilitacional:
4.2.1 Os candidatos devem possuir uma das seguintes habilitações:
a) Profissionais ou próprias para a docência da disciplina de inglês no ensino básico;
b) Cursos de formação especializada na área do ensino do inglês no ciclo do ensino básico, ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 95/97;
c) Cursos de estudos superiores especializados (CESE) na área do ensino do inglês no 1.º ciclo do
ensino básico;
d) Pós graduação em ensino de línguas estrangeiras (inglês) na educação pré-escolar e no 1.º ciclo
do ensino básico.
4.2.2 Podem ainda deter os cursos/graus de Bachelor of Arts/Bachelor in Education/Bachelor of Science
ou Masters Degree (Master of Arts/Master in Education/Master of Science) acrescidos de um dos
seguintes diplomas/certificados:
a) Certificado PGCE (Postgraduate Certificate in Education) para o ensino básico;
b) Certificado da Universidade de Cambridge ESOL CELTYL (Certificate in English Language
Teaching to Young Learners);
c) Certificado da Universidade de Cambridge ESOL CELTA (Certificate in English Language
Teaching to Adults) mais experiência comprovada de ensino precoce da língua inglesa;
d) Certificado da Universidade de Cambridge ESOL DELTA (diplomain English Language Teaching
to Adults) mais experiência comprovada de ensino precoce da língua inglesa;
e) Certificado da Universidade de Cambridge ESOL TKT (Tea-ching Knowledge Test) mais
experiência comprovada de ensino precoce da língua inglesa;
f) Diploma emitido pelo Trinity College;
g) Certificado IHCTYL (The International House Certificate in Teaching Young Learners);
h) Certificado CTEYL (Certificate in Teaching English toYoung Learners) emitido por NILE, Pilgrims
ou VIA LINGUA;
i) Certificado CTEFL (Certificate in Teaching English as a Foreign Language), emitido por VIA
LINGUA, mais experiência comprovada de ensino precoce da língua inglesa;
j) Certificado/diploma

de

pós-graduação-Certificate/Postgraduate

diploma

in

Teaching

EnglishtoYoung Learners, emitido por universidades, Colleges of Further Education (equivalente a
escolas superiores de educação do ensino superior politécnico) no Reino Unido e escolas
acreditadas pelo British Council.
4.2.3 Os professores de inglês podem deter habilitações reconhecidas a nível internacional,
nomeadamente o CPE (Certificate of Proficiency in English) e o CAE (Certificate in Advanced English) de
Cambridge/ALTE (Association of Language Testers in Europe).

4.2.4 Outros profissionais com currículo relevante.
5. Critérios de selecção e ordenação:
A selecção e ordenação dos candidatos serão efectuadas pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
perfil previsto no art.º 9.º, n.º 1, 2, 3 e 5 do Despacho n.º 14460/2008 do Ministério da Educação (Diário da
República, II série, n.º 100 de 26 de Maio); maior média de curso; maior experiência na actividade do
ensino de inglês nas AEC’s (horas lectivas leccionadas); residência no Concelho de Amares; residência no
Concelho de maior proximidade, maior antiguidade da habilitação; maior idade;
6. Formalização das candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento obrigatório de formulário electrónico
no sítio da Internet do município www.cm-amares.pt, através do link disponibilizado ou do link da
Direcção Geral dos Recursos Humanos da Educação, www.dgrhe.min.edu.pt.
Paços do Município de Amares, 16 de Novembro de 2009
O Presidente da Câmara
José Barbosa

