SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAqAO E CULTURA
DIREQAO REGIONAL DA EDUCA9AO
ESCOLA BASICA E SECUNDARIA DAS VELAS

AVISO
p(blico que, nos termos do art.e 25e do Regulamento de Concurso de Pessoal Docente
da EducagSo Pr6-Escolar e dos Ensinos Biisico, Secundiirio e Artistico, aprovado pelo Decreto
Legislativo Regional n.p 22/2O72/A, de 30 de maio, na redagSo conferida pelo Decreto Legislativo
Regional ns 2/2OL7/A, de t1 de abril, e do ne 5 do art.e 50e e art.e 5ts do Estatuto da Carreira
Docente, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.s 2t/2OO7 /A, de 30 de agosto, alterado e
republicado pelos Decretos Legislativos Regionais ns a/2OO9/A, de t7/2OO9/A e n.p 25/20L5/A,
respetivamente de 20 de abril, 2L de julho e 17 de dezembro, avisam-se os interessados, que se
encontra aberto concurso, em regime de Contrato de Trabalho Resolutivo Incerto, para recrutamento
de pessoal docente para o ano escolar de 2O2O/2O2I, para o preenchimento do seguinte hordrio:
Faz-se

Grupo de Recrutamento - Portugu€s - c6digo 300, hordrio incompleto, num horSrio de 18
horas letivas semanais, substituiceo tempordria da docente titular do lugar. ausente oor
motivo de doenca, integrado RPSC, ao abrigo do artigo 25e do Regulamento de Concurso do
Pessoaf Docente (DLR 2/2Ot7 /A\, de t7/04, para o ano letivo de 2O2O/2O2I.
Os interessados deverSo formalizar a sua candidatura, atrav6s de requerimento dirigido ir
Presidente do Conselho da ComissSo Executiva Provis6ria, da Escola Bdsica e Secund5ria das Velas,
Rua Dr, Machado Pires, 9800 - 548 Velas, registado com aviso de recegSo, entregue pessoalmente

nos servigos administrativos da respetiva Unidade 0196nica ou enviado por correio eletr6nico
(ceebs.velas@edu.azores.sov.ot), at6 ao limite do prazo (21 de setembro de 20201, acompanhado
de:
Curriculum Vitae detalhado (com o registo do ndmero do Cartao de CidadSo);
HabilitaCSo Profissional ou Acad6mica e respetiva classificagao;

a

Tempo de servigo docente prestado em estabelecimento de ensino oficial ou ensino
particular;

outros elementos,
Para efeitos de ordenaCao dos candidatos sem habitageo legal para a lecionag6o das disciplinas
deverSo apresentar certificado de habilitag6es discriminados por disciplinas. Os candidatos sereo
ordenados nos termos do artigo 51s do Estatuto da Carreira Docente.
Em cumprimento da alinea h) do artigo 9s da ConstituiCSo, a Administragao Priblica, enquanto

entidade empregadora, promove ativamente uma politica de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres, no acesso e na progressSo profissional, providenciando escrupulosamente no
sentido de evitar toda e qualquer forma de descriminagao.
Escola Bdsica e Secunddria das Velas, 16 de setembro de 2020

A Presidente da ComissSo Executiva Provisdria

(lsabel'Maria Bastos
Rua Df. Machado Pires
9800

-

548 VELAS

ntos Marques)

Telefone: 295 430 4ii0

C6digo: 220 200

Telefax: 295 432 112

Email: ebs.velas@edu.azores.gov.pt

