AVISO
CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES DOCENTES NO REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO, NO ÂMBITO DA
EMERGÊNCIA INFANTIL

O Ministério da Educação e Ciência abre pelo presente aviso um convite à manifestação de interesse
por parte de pessoal docente de carreira para o exercício de funções, no ano lectivo 2013‐2014, em
mobilidade ao abrigo do artigo 68.º b) do ECD, no Refúgio Aboim Ascensão, no âmbito da
EMERGÊNCIA INFANTIL.
O Refúgio Aboim Ascensão é uma Instituição Particular Cristã de Solidariedade Social (IPSS), fundada
em 1933, em Faro, cujo objectivo é propiciar às suas crianças um ambiente estruturado, feliz e
saudável que lhes transmita a Confiança, a auto‐estima e a capacidade de enfrentar o seu futuro.
Apoiado em Acordos com vários Ministérios, entre os quais o da Educação e Ciência, o Refúgio é hoje
um grande CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE EMERGÊNCIA – o primeiro a ser criado em Portugal,
para Crianças em Risco de ambos os sexos, desde recém‐nascidos até aos 6 anos de idade.
A EMERGÊNCIA INFANTIL, criada para designar o trabalho de acolhimento em prol de crianças em
grave risco que vinha sendo desenvolvido e formatado no Refúgio Aboim Ascensão, visa,
prioritariamente, a rápida integração da Criança na sua Família natural e/ou a viabilização duma
Família alternativa.
Mais informação sobre este projeto inovador, no website do Refúgio Aboim Ascensão e no vídeo
sobre as atividades, disponível em www.refugio.pt
Para mais esclarecimentos, contactar o Refúgio Aboim Ascensão na pessoa do seu diretor, o Dr. Luís
Villas Boas, através dos telefones 289822039 / 963660466 ou do e‐mail: luisvboas@gmail.com
Requisitos:
Ser educador de infância de carreira (QA/QE/QZP ‐ GR100), preferencialmente sem componente
letiva.
As manifestações de interesse devem ser efetuadas com recurso a uma aplicação eletrónica a
disponibilizar para o efeito no portal da DGAE, em ambiente SIGRHE, nos dias 7 e 8 de novembro de
2013.
A validação por parte das escolas decorre nos dias 8 e 11 de novembro de 2013.
Os candidatos selecionados, serão retirados da Reserva de Recrutamento e notificados por email do
local onde se deverão apresentar.

Lisboa, 6 de novembro de 2013
Mário Agostinho Alves Pereira
Diretor‐Geral da Administração Escolar

