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AVISO DE ABERTURA 

AEC – 2019-2020 
 
 

Nos termos do Decreto – Lei nº 169/2015 de 24 de agosto, e da Portaria 644-A/2015 de 24 de agosto, 
a UPAAL - União de Pais do Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro, torna público que se 
encontra aberto, até às 23:59 do dia 9 de agosto, o procedimento com vista à contratação de 
Professores e Técnicos para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). 
 

ESCOLAS EB1/JI 
Aldeia de Paio Pires 

Bairro Novo 
Casal do Marco 
Qtª da Courela 

Qtª dos Franceses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
 
 Os Horários a concurso implicam deslocações entre as Escolas do Agrupamento pelo que os 

Candidatos deverão ter facilidade de transporte.   
 A candidatura deve ser remetida via e-mail para – cpedagogica.aec.aal@gmail.com 

impreterivelmente até às 23:59 do dia 9 de agosto anexando o “Curriculum Vitae”, os certificados 
comprovativos, as declarações de não dívida e o DOCUMENTO DE CANDIDATURA (disponível na 
página do Agrupamento). 

 São rejeitadas as candidaturas que não comprovem os dados declarados tal como as candidaturas 
que cheguem após o termo da data definida. 

 Os Candidatos que não pretendam passar a uma lista de reserva de recrutamento deverão fazer 
referência a essa opção. 

 Os Candidatos devem fazer referência a que AEC(s) e/ou Escolas de candidatam. 
 O presente concurso está, nos seus termos atuais, dependente da aceitação e financiamento do 

Protocolo celebrado, por parte do Ministério da Educação e do número de alunos inscritos. 
 O valor hora/aula e o tipo de contrato estará (em respeito pela legislação em vigor) dependente 

da formação dos candidatos. 
 

 

AEC Descrição das AEC 
AFD Atividade Física e Desportiva 

ALE 1 Manualidades 
ALE 2 Musicando 
ALE 3 Dança 
CExP Ciências Experimentais e do Pensamento 


