AVISO de ABERTURA
PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 01/2022
VAGAS PROFESSORES - 1.º CICLO e 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
O Colégio Corte Real – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L., por deliberação dos
órgãos sociais do Colégio Corte Real de 23 de Fevereiro de 2022, procede à abertura do
Procedimento Concursal n.º 01/2022 destinado ao processo de recrutamento e seleção de
professores de 1.º ciclo e/ou do 2.º ciclo do ensino básico, com os quais será elaborado um
contrato de trabalho, nos seguintes termos:

1. ENQUADRAMENTO, DESTINATÁRIOS E CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS FUNÇÕES
O presente procedimento é realizado no âmbito da autonomia da entidade promotora
do Colégio Corte Real, por forma a identificar os professores, em melhor condição de prestar as
atividades pedagógicas do 1.º ciclo e/ou do 2.º ciclo do ensino básico.
O recrutamento dos professores do 1º Ciclo e 2.º ciclo é uma etapa determinante para
a prossecução do Projeto Educativo do Colégio Corte Real. O corpo docente é uma das
estruturas centrais para materialização da visão e missão do Colégio e para a construção de
uma cultura de Escola assente na qualidade e no rigor.

a) DESTINATÁRIOS
Professores devidamente qualificados e com habilitação profissional no âmbito da
Educação Básica – 1.º Ciclo e/ou do 2.º ciclo, em conformidade com o n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 43/2007, nomeadamente para os grupos de recrutamento:
110 - 1.º ciclo do ensino básico;
200 - 2.º ciclo do ensino básico, ensino de Português e Estudos Sociais/História;
220 - 2.º ciclo do ensino básico, ensino de Português e Inglês;
240 - 2.º ciclo do ensino básico, ensino de Educação Visual e Tecnológica;
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2. LOCAL E FORMATO DE APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA
As candidaturas poderão ser formalizadas através:
-

da entrega presencial nos serviços da Secretaria do Campus da Escola Técnica
Profissional da Moita, CM 1024, na Moita de curriculum vitae atualizado e carta de
motivação;

-

envio do curriculum vitae atualizado e carta de motivação em formato digital para:
geral@colegiocortereal.pt
O júri é composto pelos elementos dos órgãos sociais do Colégio Corte Real.

A Direção do Colégio Corte Real reserva-se ao direito de suspender o atual
procedimento concursal ou suprimir o número de vagas expetáveis a criar.
Todas as questões relativas ao procedimento concursal deverão ser colocadas para o
email: geral@colegiocortereal.pt

Moita, em 23 de Fevereiro de 2022,
A Presidente da Direção,
Diana Santos
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