
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA 
 

Critérios de Seleção para a Contratação de Técnicos AEC 
 
Pontuação máxima – 20 pontos  
 

São critérios de seleção para Técnicos de Atividades de Enriquecimento Curricular, nos termos do artigo 

17º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de Agosto: 

 Ponderação 

1 . Tempo de serviço prestado na atividade de docência, em dias, até 31 de 
agosto de 2016. Não incluir o tempo de serviço prestado nas atividades de 
enriquecimento curricular.  

20% 

 
1001 dias ou mais- 20 pontos; 
de 801 a 1000 dias -15 pontos;  
731 a 800 dias –10 pontos 
de 366 a 730 dias -7 pontos;  
menos de 365 dias - 0 pontos.  
 

 

 
2. Tempo de serviço prestado no âmbito das atividades de enriquecimento 
curricular (AEC), em dias, até 31 de agosto de 2016. 

30% 

1001 dias ou mais- 20 pontos; 
901 dias a 1000  - 16 pontos; 
de 801 a 900 dias -13 pontos;  
de 601 a 800 dias -10 pontos;  
de 366 a 600 dias - 7 pontos;  
de 1 a 365 dias - 4 pontos;  
0 dias - 0 pontos.  
 

 

3. Média final de curso. 15% 
 

17 a 20 – 20 pontos 
13 a 16 – 16 pontos  
10 a 12 valores – 8 pontos  
 

4.Nível habilitacional para a área a lecionar. 20% 
 
Licenciatura + Profissionalização na disciplina – 20 pontos;  
Licenciatura + Pós-graduação na disciplina – 15 pontos;  
Licenciatura – 12 pontos;  
Currículo relevante na disciplina – 7 pontos.  

5. Número de horas de formação na área efetuadas nos últimos 5 anos 
(2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16).  

15% 

 

Mais de 100 - 20 pontos;  

entre 51 e 100 horas - 12 pontos;  

entre 1 e 50 horas - 5 pontos;  

0 horas - 0 pontos . 
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