
Aviso de Abertura de Procedimento Concursal 
para o desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 

Agrupamento de Escolas Soares Basto 

 
 

Nos termos da Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto e do Decreto-lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 169/2015, de 24 de agosto, torna-se publico que se 
encontra aberto o procedimento concursal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo, a tempo parcial, para assegurar as necessidades de serviço no âmbito das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) nas seguintes áreas: Atividade Lúdico-Desportiva, Expressão Musical, Arte, 
Movimento e Drama e Tecnologias Digitais.  
 
Nº total de postos de trabalho a ocupar:  

 Nº de 
postos 

de 
trabalho 

Caracterização em função 
da atribuição, competência 
ou atividade a cumprir ou a 

executar 

Requisitos de admissão 

Atividade Lúdico- 
Desportiva 

 
 

       4 

Desenvolvimento de atividades de 
Enriquecimento Curricular de no 
âmbito lúdico-desportivo 

Habilitação profissional para os grupos de 
recrutamento 110/260/620 ou habilitação 
especializada adequada ao desenvolvimento 
das atividades programadas e ao escalão etário 
do público – alvo. 

Expressão Musical 
 

 
 

2 

Desenvolvimento de atividades de 
Enriquecimento Curricular de 
Expressão Musical 

Habilitação profissional para os grupos de 
recrutamento 100/110/250/610 ou habilitação 
especializada adequada ao desenvolvimento 
das atividades programadas e ao escalão etário 
do público – alvo.  

Arte, Movimento e 
Drama 

 
 

5 

Desenvolvimento de atividades de 
Enriquecimento Curricular de Arte, 
Movimento e Drama 

Habilitação profissional para os grupos de 
recrutamento 100/110/240/600 ou habilitação 
especializada adequada ao desenvolvimento 
das atividades programadas e ao escalão etário 
do público – alvo. 

Tecnologias Digitais 
 

 
 

2 

Desenvolvimento de atividades de 
Enriquecimento Curricular de 
Tecnologias Digitais 

Habilitação profissional para os grupos de 
recrutamento 110/550 ou habilitação 
especializada adequada ao desenvolvimento 
das atividades programadas e ao escalão etário 
do público – alvo. 

 
Prazo de duração do contrato: 13 de setembro de 2019 a 24 de junho de 2020, seguido do gozo do período 
de férias. 
Para mais informações, nomeadamente, sobre o local de trabalho, os critérios e procedimentos de seleção 
adotados consulte o regulamento disponível em www.soaresbasto.pt.  
O processo de candidatura tem como suporte a aplicação informática disponível no Portal da DGAE. 
 
 
 

http://www.soaresbasto.pt/

