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A Tempo Livre informa todos os interessados que as candidaturas para contratação de Licenciados em 

Desporto para satisfação das necessidades para o ano lectivo 2012/2013, do Programa de Generalização do 

Ensino de Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico irão 

decorrer entre 4 de julho a 17 de julho. 

 

O número de professores a contratar será definido aquando da aprovação dos horários escolares por parte da 

DREN. 

 

Apenas podem concorrer a este concurso licenciados na área do Desporto ou afins, habilitados para leccionar a 

disciplina de educação física aos alunos do 1º, 2º, 3º e 4º Anos do 1º Ciclo de Ensino Básico.  

 

As candidaturas devem ser formalizadas no prazo supracitado, mediante o preenchimento da ficha de 

candidatura que se encontra disponível nos Serviços Desportivos da Tempo Livre (Pista de Atletismo Gémeos 

Castro) ou em www.tempolivre.pt, podendo ser entregues no mesmo local ou enviadas por correio para Tempo 

Livre - Multiusos de Guimarães - Alameda Cidade de Lisboa - 4835-037, Guimarães. 

 

Para além do preenchimento da respectiva Ficha de Candidatura, os interessados deverão anexar 

obrigatoriamente os seguintes documentos: 

- Fotocópias do Bilhete de Identidade (BI), Número de Contribuinte (NIF) e Número de Identificação 

da Segurança Social (NISS); 

- Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 

- Uma fotografia actualizada; 

- Comprovativos de tempo serviço na leccionação de Actividades Extra Curriculares; 

- Atestado de residência (Solicitar na Junta de Freguesia de residência); 

- Curriculum Vitae. 

- Registo Criminal (Entregue aquando do primeiro registo de presenças nas AEC´s 2012/2013) 

- Cédula PROCAFD (Opcional)  

 

Nota: Findo o prazo estabelecido para término das candidaturas, não serão aceites quaisquer outros 

documentos complementares. 
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será elaborado um ranking com todas as candidaturas válidas, baseado nos critérios de avaliação (consultar 

Nota Explicativa). Os candidatos seleccionados, serão contatados para se deslocarem à Tempo Livre até ao final 

do mês de Julho (caso os horários sejam validados até esta data) para procederem à escolha dos horários. 

 

Após a divulgação da lista provisória de seleccionados, haverá um período de reclamações que decorrerá entre 

os dias 18 de Julho a 25 de julho, sendo que no dia 27 de julho será publicitada a lista final de seleccionados, 

findo o qual o processo de formalização dos contratos se inicia. As reclamações deverão ser dirigidas por escrito 

e enviadas para o seguinte e-mail: desporto@tempolivre.pt  

 

Nota: As listagens serão disponibilizadas no Web site da Tempo Livre (www.tempolivre.pt). 

 

 

Guimarães, 4 de Julho de 2012 

 


