PRÉ – AVISO
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 2017/2018
Serve o presente Pré-Aviso para informar que a contratação de Técnicos Superiores para as Atividades
de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2017/2018 não vai ser realizada através da plataforma
informática disponibilizada pela Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação e sim através de
procedimento concursal a desenvolver pelo Município de Peniche. Assim, e para permitir que os
candidatos preparem a sua candidatura atempadamente, informa-se que o Aviso de Abertura, relativo
às candidaturas AEC 2017-2018, será publicado no próximo dia 08 de agosto nos sítios do Município de
Peniche e dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Peniche, e o período para apresentação de
candidaturas decorrerá de 9 a 11 de agosto (inclusive), nos seguintes termos:
a) TÉCNICOS SUPERIORES A CONTRATAR: conforme as necessidades inerentes ao ano letivo 2017/2018.
b) ATIVIDADES:






Ref.ª A – Património e História Local (PHL) – 1 vaga
Ref.ª B – Programação e Robótica (PR) – 1 vaga
Ref.ª C - Atividade Física e Desportiva (AFD) – 15 vagas
Ref.ª D – Ensino de Inglês (ING) – 6 vagas
Ref.ª E – Atividades Lúdico-Expressivas (ALE) – 8 vagas

 Ref.ª F – Laboratório de Ciências Experimentais (LCE) – 4 vagas
c) FORMALIZAÇÃO DAS CANDIDATURAS:




d)

As candidaturas deverão ser apresentadas em suporte papel, mencionando no envelope, a
referência (s) à qual se candidata, mediante utilização de Formulário Obrigatório, disponível no
sítio do Município de Peniche.
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Peniche, e
entregues pessoalmente (mediante passagem de recibo de entrega/comprovativo) na Secção de
Recursos Humanos 2, sita no Edifício Cultural Municipal, entre as 9h00 e as 13h00, e entre as
14h00 e as 17h00, ou através de correio registado com aviso de receção, até ao termo do prazo,
para Município de Peniche, Largo do Município, 2520 -239 Peniche.

DOCUMENTOS A APRESENTAR:
 Formulário Obrigatório de Candidatura;
 Fotocópia de Certificado de Habilitações;
 Fotocópia de Comprovativos de Formação Profissional Relevantes para a modalidade (s) a que
se candidata;
 Comprovativo de tempo de serviço total;
 Comprovativo de tempo de serviço nas AEC total;
 Comprovativo de tempo de serviço nas AEC no Município de Peniche;
 Simulação de avaliação curricular de preenchimento obrigatório.

A não apresentação dos documentos obrigatórios determina a exclusão do procedimento.

Paços do Município, 01 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Peniche,

António José Correia

