
 

 

 
 
 
 

 
AVISO DE ABERTURA Nº 2 /2022 

 
Ano letivo 2022/2023 

 
Pessoal Docente 

Horário n.º 1 do Grupo de Recrutamento 400 – História; N.º de tempos letivos semanais 
(45 minutos): 24 

 
Legislação aplicável - Decreto-lei n.º 183/2006, de 6 de setembro, Decreto-Lei n.º 
132/2012, de 27 de junho, na sua atual redação.  
 

Torna-se público a abertura de um procedimento concursal, por 5 (cinco) dias úteis, 

destinado à seleção de docente detentor de habilitação profissional no Grupo de 

Recrutamento 400 – História, para o ano letivo 2022/2023, na Escola Portuguesa de 

Luanda – Centro de Ensino e da Língua Portuguesa (EPSTP-CELP), nos termos do 

previsto no artigo 15º do Decreto-Lei 183/2006 e no Decreto-Lei 132/2012 de junho, 

na sua redação atual, para um horário de trabalho semanal de 35 horas. 

 

1. Nos termos n.º 5 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março, os elementos 

identificativos do contrato de trabalho são os seguintes: 
 

a. A contratação de pessoal docente será efetuada em regime de contrato de 

trabalho local a termo certo; 
 

b. Duração do contrato – O contrato terá o seu início a 1 de setembro de 2022 e final 
a 31 de agosto de 2023. 

 
c. Local de trabalho: Escola Portuguesa de Luanda – Centro de Ensino e da Língua 

Portuguesa (EPSTP-CELP), em Luanda, Angola; 
 

d. Condições:  

 

• Remuneração paga em moeda local nos termos fixados no artigo 43.º do Decreto-

Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na sua atual redação, conjugados com a 

especificidade da Escola Portuguesa de Luanda – Centro de Ensino e Língua 

Portuguesa, no âmbito da sua autonomia prevista no Decreto Lei n.º 183/2006, 

de 6 de setembro (valor remuneratório líquido de 1.404.018,00 Kwanzas); 

• Pagamento do subsídio de Natal e de Férias; 

• Seguro de saúde; 

• Pagamento da viagem no início do contrato e regresso no seu final (docentes 

expatriados); 

• Comparticipação em 100% do Visto de trabalho; 

• Comparticipação em 100% da caução de estadia em Angola. 

  
 

2. Critérios de admissão:  

 

a. Serão admitidos ao concurso os candidatos que possuam habilitação profissional 

requerida para o Grupo de Recrutamento em concurso no presente aviso de 

abertura, nos termos da legislação aplicável; 

 



 

 

 
 
 
 

b. Serão admitidos ainda ao concurso, os candidatos que possuam habilitação 

científica adequada para o Grupo de Recrutamento em concurso, nos termos da 

legislação aplicável, os quais serão considerados na ausência ou se as necessidades 

da escola não forem satisfeitas pelos candidatos com habilitação profissional. 

 
c. Os candidatos apenas se podem candidatar utilizando o endereço de correio 

eletrónico disponibilizado na alínea b. do número 5 do presente aviso de abertura, 

sendo que, para cada Aviso de Abertura (horário), os candidatos devem apresentar 

uma candidatura separada. 

 
 

3. Critérios de seleção – Os candidatos serão selecionados de acordo com a sua 

graduação profissional nos termos do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 

de junho, na atual redação. 

Na ausência de candidatos profissionalizados que preencham as necessidades da 

escola, serão selecionados os candidatos referidos na alínea b. do número 

anterior, de acordo com o resultado da soma da sua classificação académica de 

licenciatura, expressa na escala 0 a 20, com o resultado da divisão por 365, com 

arredondamento às milésimas, do número de dias de serviço prestado até 31 de 

agosto de 2021. 

 

4. Critérios de desempate: Critérios sucessivos de desempate. 

 

 a. Candidatos com classificação profissional mais elevada. Caso sejam considerados 
os candidatos que possuam habilitação científica adequada para o Grupo de 
Recrutamento nos termos da legislação aplicável, será considerada a classificação 
académica de licenciatura mais elevada. 

  
 b. Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado após a 

profissionalização. 
 

 c. Candidatos com maior tempo de serviço docente prestado antes da 
profissionalização. 

  
 d. Caso sejam considerados os candidatos que possuam habilitação científica 

adequada para o Grupo de Recrutamento nos termos da legislação aplicável 
serão considerados os candidatos com maior tempo de serviço. 

   
 e. Candidatos com maior idade. 
  

 
 f. Candidatos com a referência de data e hora de entrada da candidatura mais 

baixa, relativamente ao início do prazo do concurso. 

 

5. Cronograma 
 

a. O procedimento de seleção é aberto a partir do momento da sua 

divulgação na página da internet da EPL-CELP 

(https://www.epluanda.pt/), e decorre pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis 

a contar das 00:00.01 horas do dia seguinte ao dia da sua disponibilização 

e terminará às 23:59:59 horas do último dia da candidatura (horas de 

Luanda); 



 

 

 
 
 
 

b. As candidaturas são exclusivamente eletrónicas, devendo os candidatos 

utilizar para o efeito o endereço de correio eletrónico da EPL-CELP 

seguinte: (concursolocalepl2022@epluanda.pt); 

c. A candidatura deve ser apresentada através de correio eletrónico para o 

endereço eletrónico referido na anterior alínea, enviando o formulário e 

documentação, em formato PDF, que se encontra no anexo 1 ao presente 

aviso de abertura, com os seguintes elementos: 

 
i. Identificação do nº do Aviso de abertura do concurso; 
ii. Identificação do grupo de recrutamento e o número de horas 

semanais a que se refere a candidatura; 
iii. Identificação do Candidato, incluindo a data de nascimento; 
iv. Indicação do endereço eletrónico de contacto e número de 

telemóvel; 
v. Indicação de morada/ local de residência; 
vi. Número de utilizador – SIGRHE (caso disponha desse número); 
vii. Comprovativo do certificado de habilitações e da habilitação 

profissional (em anexo ao anexo 1 do presente aviso de abertura), 
requerida para o horário do Grupo de Recrutamento a que se 
candidata nos termos do Estatuto da Carreira Docente e legislação 
aplicável; 

viii. Declaração devidamente atualizada e autenticada (em anexo ao 
anexo 1 do presente aviso de abertura), do número de dias de tempo 
de serviço docente, prestado antes e após a profissionalização no 
grupo de recrutamento a que é opositor, até 31 agosto de 2021 (a 
não apresentação dos comprovativos referidos nesta alínea, 
corresponderá a ser atribuído ao candidato zero dias de serviço); 

ix. Para os candidatos da alínea b. do n.º 2 do presente aviso de 
abertura o comprovativo do certificado de habilitações (em anexo ao 
anexo 1 do presente aviso de abertura), requerida para o horário do 
Grupo de Recrutamento a que se candidata nos termos do Estatuto 
da Carreira Docente e legislação aplicável e ; 

x. Declaração devidamente autenticada (em anexo ao anexo 1 do 
presente aviso de abertura), do número de dias de serviço prestado 
até 31 de agosto de 2021, no caso dos candidatos da alínea b. do n.º 
2 do presente aviso de abertura (a não apresentação dos 
comprovativos referidos nesta alínea, corresponderá a ser atribuído 
ao candidato zero dias de serviço);  

 
6. Durante o processo, todos os procedimentos serão publicados na página da 

internet da escola (https://www.epluanda.pt/), nomeadamente: 
 

a. Listas definitivas de candidatos admitidos e de candidatos excluídos; 
b. Lista de colocação. 

 
 

7. A comunicação da colocação faz-se através do endereço eletrónico e/ou número 

de telemóvel indicado pelo candidato no anexo 1 do presente aviso de abertura; 

8. A aceitação da colocação por parte do candidato faz-se presencialmente até ao 

1.º dia útil seguinte ao da comunicação da seleção;  

9. Quando a apresentação não puder ser presencial pode efetuar-se por escrito até 

ao 2.º dia útil seguinte ao da comunicação da colocação para o endereço 

eletrónico referido no presente Aviso (concursolocalepl2022@epluanda.pt), 

através de uma declaração de compromisso de honra de aceitação da colocação, 

indicando o nome do candidato/a, N.º de Aviso de Abertura do Concurso, grupo de 
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recrutamento do horário aceite, assim como o motivo da não apresentação 

presencial; 

10. O não cumprimento dos prazos referidos nos anteriores números 8 e 9 determina a 

anulação da colocação; 

11. No início do contrato de trabalho e no momento da apresentação presencial deve 

o candidato colocado, apresentar à direção da escola a documentação autenticada 

ou os respetivos documentos originais, bem como toda a documentação 

necessária, nomeadamente: Certificado de habilitações, Atestado médico 

(robustez física) e Registo Criminal. 

 

12. Motivos de exclusão: 
 

• A prestação de falsas declarações e/ou a apresentação de documentos falsos; 

• Não possuir a habilitação requerida; 

• O não envio pelo candidato das informações e dos comprovativos requeridos da 
alínea c. do n.º 5 do presente aviso de abertura, dentro do prazo estipulado. 

 
 

13. Júri. Todos os procedimentos concursais serão efetuados por um júri, composto 

por três elementos designados pelo Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória e terá a seguinte constituição: 

 

Presidente: Eduardo Fernandes  
Vogal efetivo: António Dias  
Vogal suplente: Luzinira Oliveira 

 

O presente aviso não dispensa a leitura da legislação aplicável. 

 

Luanda, 15 de agosto de 2022 
 
 

O Presidente da Comissão Administrativa Provisória 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 1 
 

Concurso de Pessoal Docente – ano letivo 2022/2023 

 

Contratação Local 

 

Aviso de Abertura de Concurso n.º: …………………… 
Grupo de Recrutamento: ………….. ; 

Número de horas semanais: …… Horas. 

 

Elementos de Candidatura: 

 

Nome do candidato: …………………………………………………………………………………………………..; 

 

Data de Nascimento: ………/……………/…………; 

 

Endereço de correio eletrónico de contacto: ……………………………………………………………….; 

 

Número de telemóvel de contacto: ……………………………………………..; 

 
Identificação da habilitação para o grupo de recrutamento a que se candidata, nos 
termos do ECD: …………………………………………………………………………………………………….; 

 

Classificação Profissional / Classificação de Licenciatura (riscar o que não interessa): 
………………………………………………………………………………………….; 

 
Número de dias de serviço docente prestado ANTES da profissionalização, até 31 de 
agosto de 2021: …………. dias; 

 
Número de dias de serviço docente prestado APÓS a profissionalização, até 31 de 
agosto de 2021: ……………. dias; 
 
Número de dias de serviço docente prestado até 31 de agosto de 2021: ……………. Dias 
(para os candidatos da alínea b. do n.º 2 do presente aviso de abertura) 
 
Número de utilizador – SIGRHE (caso seja detentor desse número):………………………….. 
 
Morada e local de residência: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data: ……………………………………………. 
 

 

Assinatura do candidato (legível) 

 

………………………………………………………  
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