AVISO DE ABERTURA
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO DE DOIS ASSISTENTES
OPERACIONAIS (CONTRATO A TEMPO PARCIAL)
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 postos de trabalho em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial,
para a categoria de Assistente Operacional, com inicio em abril de 2015 e termo em 12 de junho
de 2015, ao abrigo da alínea e) do artº. 57º da LTFP.
Pelo presente aviso se dá conhecimento que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis, a
contar desde 23 de março de 2015.
1- Nos termos da Lei n.º12-A/2008, de 27 de fevereiro, da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de
janeiro, da Portaria n.º145-A/2011, de 6 de abril, e Lei n.º35/2014, de 20 de junho, vimos
proceder à abertura de concurso para celebração de dois contratos a termo resolutivo certo a
tempo parcial.
Tipo de Oferta (M/F) – Dois contratos a termo resolutivo certo a tempo parcial – 4h/dia;
Nível Orgânico – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares;
Serviço – Agrupamento de Escolas D. Sancho I;
Função – Assistente Operacional;
Requisitos Habilitacionais – Escolaridade Obrigatória ou curso que lhe seja equiparado, de
acordo com a data de nascimento do candidato;
Remuneração ilíquida – 2,80€/Hora, acrescido do Subsídio de Refeição;
Apresentação e formalização da candidatura – Mediante impresso próprio (formulário de
candidatura), disponível na página eletrónica ou fornecido aos candidatos nos Serviços de
Administração Escolar do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, durante o período de
atendimento ao público, ou através do envio pelo correio (carta registada com aviso de receção)
para a morada: Rua Barão da Trovisqueira, 4760-126 Vila Nova de Famalicão;
Documentos a apresentar - B.I ou Cartão de Cidadão (fotocópia), certificado de habilitações
literárias (fotocópia) e declarações de experiência profissional (fotocópia) – Curriculum Vitae
opcional;
Método de Seleção- Avaliação Curricular.
Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de
classificação final, constam da ata do júri do concurso, a qual poderá ser facultada aos
candidatos, quando solicitada, sendo aqueles critérios os seguintes:
Funções de conteúdo funcional de assistente operacional
a) Experiência Profissional comprovada (EP);
b) Experiência Profissional com alunos NEE (EPNEE)
c) Habilitações Académicas (HA)
Classificação Final
Avaliação Curricular = EP (50%) + EPNEE (40%) + HA (10%)
Obs.: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o presente
ano escolar.
Vila Nova de Famalicão, 20 de março de 2015
O Diretor
António Pereira Pinto

