
Contratação de Professores/Profissionais para as Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) 

Ano Letivo 2016 – 2017 
 

Ao abrigo da Portaria n.º 644-A/2015 (2.ª série), de 24 de agosto, o 

Agrupamento de Escolas Pe. João Coelho Cabanita, em Loulé, em parceria com a 

Entidade Promotora das AEC, a Associação de pais e EE do Agrupamento de Escolas 

Pe. João Coelho Cabanita (APEC), e com a Entidade Parceira (Tempos Brilhantes) 

informam de que se encontra aberto o Processo de Recrutamento e Seleção de 

Professores/Profissionais para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 

ano letivo 2016 – 2017. O Agrupamento de Escolas Pe. João Coelho Cabanita 

participará em todo o Processo de Seleção dos Professores/Profissionais, desde a 

fase das entrevistas até à decisão final de escolha dos candidatos.   

 

Os Professores/Profissionais serão selecionados para dinamizarem as 

seguintes atividades: 

- Expressões Artísticas; 

- Atividade Física e Desportiva; 

- Ciências e Experiências. 

  

 Assim, sendo, solicitamos a todos/as os/as interessados/as em se 

candidatarem às AEC que nos enviem, para o e-mail recrutamento@atbrilhantes.pt, a 

seguinte documentação:  

 
a) Curriculum Vitae, do qual deve constar a identificação pessoal, habilitações 

literárias e profissionais, formação profissional, experiência profissional e 

quaisquer outros elementos relevantes; 

b) Documentos comprovativos das habilitações académicas e da experiência de 

trabalho docente com crianças e jovens; 

c) Nº do Cartão de Cidadão e respectiva validade; 

d) O Registo Criminal. 
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Critérios de Seleção e Recrutamento dos candidatos 
 

Na Seleção e Recrutamento dos Professores, o Agrupamento define que existe 

uma ponderação de 60% para  análise curricular e do Perfil profissional e 40% para a 

análise da entrevista.  

  Nas entrevistas a realizar aos candidatos, o Agrupamento define os seguintes 

critérios de seleção: 

a)      Adequação do Perfil Pessoal (espirito empreendedor e proatividade, 

Flexibilidade, iniciativa e criatividade, trabalho em equipa); 

b)       Motivação para a função e para os projetos a implementar e disponibilidade 

para a formação; 

 


