
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL AEC 2021/2022 

Enquadramento 

Atendendo ao vertido em Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº169/2015, de 24 de agosto, articulando com a Portaria nº644-A/2015, de 24 de 

agosto, a Câmara Municipal de Évora procederá à abertura de procedimento concursal, no âmbito do 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), para constituição de bolsa de 

recrutamento, com vista à seleção e contratação de técnicos, especialmente habilitados para exercer 

funções na área deste município, para futura relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado. 

 

Áreas a concurso: 

Cultura e Cidadania 

 

Validade do procedimento concursal 

O concurso é válido pelo período escolar (1 de Setembro a 31 de agosto) ou até esgotar as listas de 

classificação por área. Caso necessário, ocorrerá novo procedimento concursal para preenchimento 

da(s) vaga(s) existente(s). 

 

Duração do contrato 

A contratação dos técnicos, para desenvolvimento das atividades previstas, será realizada de acordo 

com as necessidades verificadas e horários AEC atribuídos ao município, prevendo-se o início a 8 de 

setembro de 2021 e o término a 16 de julho de 2022, podendo ser renovado até dia 31 de agosto de 

2022 em caso de necessidade dos Serviços (DEIS e DJD). 

 

 

Férias, faltas e licenças – (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com as 

devidas alterações) Os técnicos contratados usufruem de férias durante os períodos de interrupções 

letivas e antes do final do contrato.



 

 

 
PERFIL DOS CANDIDATOS 

 

 

A seleção e ordenação dos candidatos será efetuada pela aplicação dos seguintes critérios: 

 

• PERFIL DOS TÉCNICOS DE CULTURA E PATRIMÓNIO 

− Licenciatura em Património Cultural, 

− Licenciatura em Antropologia; 

− Licenciatura em História e Arqueologia; 

− Licenciatura em Sociologia; 

− Licenciatura em Turismo; 

− Licenciatura em Mediação Artística e Cultural; 

− Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia, Design, Artes Visuais ou Licenciaturas com 

variantes de Educação Visual e Tecnológica; 

− Licenciatura em Educação Pré-Escolar, em 1º Ciclo do Ensino Básico ou Educação Básica 

− Licenciatura em Animação sociocultural ou socioeducativa, 

− Cursos profissionais na área da Cultura e Património (com equivalência ao 12º ano); 

−  Outra formação adequada em áreas similares e/ou a frequência de licenciatura na área a 

concurso. 

 

Critérios de desempate: 

− Maior tempo de serviço AEC no concelho de Évora 

− Nota de final de curso (quando aplicável)



CÂ M A R A MU N I C I P A L D E ÉV O R A 

 

 

 

 

CULTURA E CIDADANIA 
  

1. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (30%) 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTUAÇÃO 

− Licenciatura em Património Cultural 

− Licenciatura em Antropologia 

− Licenciatura em História e Arqueologia 

− Licenciatura em Sociologia 

− Licenciatura em Turismo 

− Licenciatura em Mediação Artística e Cultural 

− Licenciatura em Artes Plásticas e Multimédia, Design, Artes Visuais ou Licenciaturas com variantes de 

Educação Visual e Tecnológica 

− Licenciatura em Educação Pré-Escolar, em 1º Ciclo do Ensino Básico ou Educação Básica 

− Licenciatura em Animação sociocultural ou socioeducativa 

20 

− Cursos profissionais na área da Cultura e Património (com equivalência ao 12º ano) 

− Outra formação adequada em áreas similares e/ou a frequência de licenciatura na área a concurso 
15 

Não possui as habilitações exigidas para a função EXCL. 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (50%) 

a. Experiência de trabalho em educação pré-escolar ou ensino do 1º ciclo (20%) 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTUAÇÃO 

Sim 20 

Não 10 

 

b. Experiência na dinamização de atividades lúdicas, nas áreas da cultura, do património, dos museus, 

das atividades artísticas (teatro, música, dança, artes plásticas), na dinamização e mediação do livro 

e da leitura”, nas áreas audiovisuais (30%). 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTUAÇÃO 

Sem experiência relevante 10 

Experiência em pelo menos uma das áreas 15 

Experiência em mais do que uma das áreas 20 

 

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (20%) 

Formação complementar, com relevância para as funções a desempenhar, atendendo à área AEC: 

 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PONTUAÇÃO 

Sem formação relevante 10 

Ações até 3 horas 12 

Ações até 14 horas 14 

Ações até 28 horas 16 

Ações superiores a 29 horas 20 
 



CÂ M A R A MU N I C I P A L D E ÉV O R A 

 

 

Critérios de desempate: 
− Participação em atividades para a infância, desenvolvidas pelo município de Évora  

− Nota de final de curso (quando aplicável) 


