Município de Viana do Castelo

Informação
Procedimento concursal para recrutamento dos docentes das atividades
de enriquecimento curricular
As listas de ordenação dos candidatos que cumpram os requisitos e perfil exigidos, em
número superior às vagas publicitadas, consideram-se como reserva de recrutamento
até ao final do respetivo ano escolar.
Assim, deverão os interessados consultar regularmente o sítio eletrónico deste
município, onde constarão as convocatórias seguintes. www.cm-viana-castelo.pt /AEC
2012.
No entanto, solicita-se a todos os candidatos com avaliação positiva nas listas de
ordenação, o envio dos contactos eletrónicos e telefónicos para agilizar a
comunicação em situações de substituição de docentes. O endereço para o qual
deverão dirigir os contactos acima referidos, é : aecs@cm-viana-castelo.pt

5.ª Convocatória
Tendo em consideração o ponto 9. do aviso de abertura do procedimento concursal
para recrutamento dos docentes das atividades de enriquecimento curricular onde
consta a informação de que durante a 1ª semana de Setembro seriam publicadas, no
sítio do Município, as listas ordenadas, bem como, convocatória para aceitação do
horário, somos a convocar a seguinte lista de candidatos bem como os respetivos
horários para aceitação do lugar e entrega da documentação.
Os candidatos convocados para as áreas de Inglês, Ciências, TIC, Expressão plástica
e Expressão Dramática devem apresentar-se nas instalações da Divisão de Educação
do Município de Viana do Castelo, no passeio das Mordomas da Romaria, nesta
cidade; os candidatos convocados para a área da Atividade Física e Desportiva devem
apresentar-se na Divisão de Desporto e Lazer, Rua do Tourinho Nº35.
Todos os candidatos convocados devem fazer-se acompanhar dos seguintes
elementos:
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-Todos os originais constantes na documentação entregue para efeitos de avaliação
curricular;
-Bilhete de identidade/ Cartão de cidadão;
-Número de contribuinte;
-Número de beneficiário do centro regional de segurança social;
-Boletim de vacinas;
-Fotografia atualizada;
-Número de identificação bancária (N.I.B.);
-Certificado do registo criminal e declaração de robustez física e psíquica para o
exercício das funções públicas.

Clara Maria Oliveira Sousa

Sílvia Maria Enes Araújo

Eduarda Carvalho Costa
Maria da Conceição Ribeiro Martins

Para quaisquer esclarecimentos, devem os interessados dirigir-se à Secção de
Pessoal desta Câmara Municipal, durante as horas de expediente.
Não haverá outra forma de contacto, para além da convocatória publicada no site da
Câmara Municipal.

