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AVISO 
 

  Faz-se público que se encontra aberto pelo prazo de 3 dias úteis, a contar da presente publicação na Bep-
Açores, procedimento concursal para recrutamento de pessoal docente, nos termos do artigo 25.º do Regulamento do 
Concurso de Pessoal Docente da Educação Pré-Escolar e Ensinos Básico e Secundário, 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 e 11/2009/A, 25/2015/A, 
respetivamente, de 20 de abril, 21 de julho e 17 de dezembro, com vista ao preenchimento em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo do seguinte horário: 
 

1 (um) horário completo do grupo de recrutamento de Português - código 300, com serviço 
misto distribuído entre Português do ensino secundário e Francês do 3.º ciclo, em regime de 
substituição temporária, na Escola Básica e Secundária da Madalena. 
 

  Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de requerimento dirigido ao Presidente do 
Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Madalena, Rua de José Martins Garcia, 9950-302 Madalena do 
Pico, entregues pessoalmente nos serviços administrativos da respetiva escola ou enviado por correio eletrónico 
(ceebs.madalena@azores.gov.pt), até ao limite do prazo fixado, acompanhado de: Curriculum Vitae detalhado; 
Fotocópia do Cartão de Cidadão; Habilitação profissional ou académica e respetiva classificação; Tempo de serviço 
docente prestado em estabelecimento do ensino oficial e o prestado no ensino particular; Quaisquer outros elementos 
que entenda como necessários. Os elementos, designadamente habilitações profissionais e tempo de serviço, devem 
ser devidamente comprovados 
  Em caso de igualdade de classificação tem preferência os candidatos portadores de deficiência com grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%, conforme estabelece o nº 3 do artigo 2 do Decreto-Lei nº 29/2001, 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 9° 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 se evitar todo e qualquer forma 
de discriminação. 
  Para esclarecimentos adicionais contactar a Unidade Orgânica pelo número de telefone 292622750. 

 
 

Escola Básica e Secundária da Madalena, 12 de abril de 2021 
 

 
O Presidente do Conselho Executivo 
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