
 
 

AVISO 

Avisam-se todos os interessados que, dando cumprimento ao determinado pelo artigo 25º do 
Regulamento de Concurso do Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico, 
Secundário e Artístico, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 22/2012/A, de 30 de maio, 
retificado pela declaração de retificação.º 39/2012 de 24 de julho e nº 5 do artigo 50º e artigo 
51º do Estatuto da Carreira Docente aprovado pelo Decreto Legislativo Regional nº 21/2007/A, 
de 30 de agosto, alterado e republicado pelos Decretos Legislativos Regionais nº 4/2009/A, 
11/2009/A e 25/2015/A, respetivamente, de 20 de abril,  21 de julho e 17 de dezembro, a Escola 
Secundária das Laranjeiras pretende recrutar em regime de Contrato de Trabalho a Termo 
Resolutivo, 1 (um/uma) docente para preenchimento de 

1 (um) horário completo, em regime de substituição temporária, do grupo de recrutamento 
de Matemática - Código – 500. 

 

As candidaturas deverão ser formalizadas, através de requerimento dirigido ao Presidente do 
Conselho Executivo da Escola Secundária das Laranjeiras, enviado para o email: 
es.laranjeiras@azores.gov.pt, recebidos até às 17:30 horas, do dia 28 de janeiro de 2021, 
acompanhado de curriculum vitae, certificado de habilitações profissionais e/ou académicas, 
certidão de tempo de serviço e fotocópia do bilhete de identidade/Cartão de Cidadão. Os 
candidatos serão ordenados de harmonia com o preceituado no artigo 51º do Estatuto da 
Carreira docente na Região Autónoma dos Açores. 

Em caso de igualdade de classificação, têm preferência os candidatos portadores de deficiência 
com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, conforme estabelece o nº 3 do artigo 2º do 
Decreto Lei nº 2972001, de 3 de fevereiro, adaptado à Região pelo Decreto Legislativo Regional 
nº 4/2002/A, de 1 de março. 

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9º da Constituição, a Administração Pública, enquanto 
entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de descriminação. 

 

Escola Secundária das Laranjeiras, 22 de janeiro de 2021 

 

O Presidente do Conselho Executivo 

 

_____________________________ 

(Luís Paulo Pereira Freitas Vieira) 

 


