AVISO DE ABERTURA
Assistente Operacional – 3 postos de trabalho

Nos termos do artigo 19º da Portaria nº 83-A/2009, de 2 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº
145-A/2011, de 6 de abril, torna-se publica a abertura do seguinte concurso a contratação de escola com
candidatura até 29.04.2015.
Tipo de contrato

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo

Duração do contrato

Até 12.06.2015

Local de trabalho

Agrupamento de Escolas de Carnaxide, Oeiras

Funções

Desempenho de funções no âmbito das atribuídas à categoria de assistente
operacional: vigilância e manutenção de espaços escolares.

Horário

20 horas semanais

Requisitos

Escolaridade obrigatória
Avaliação curricular:

Critérios

Habilitação Académica de Base (HAB) ou curso equiparado, Experiência
Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de acordo com a seguinte
fórmula:
HAB + 5 (EP) + 2 (FP)
AC =
8

Candidaturas

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante
preenchimento de formulário próprio, aprovado por Despacho n.º 11321/2009,
de 8 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio,
disponibilizado na página da Direção -Geral da Administração e Emprego
Pública, em http://www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido junto dos serviços
de administração escolar do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, Oeiras, e
entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações desta, ou
enviadas pelo correio, para a morada identificada no ponto 4 do presente
Aviso, em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Diretor do
Agrupamento.
Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:
Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal
(fotocópia);
Certificado de Habilitações Literárias (fotocópia);
Declaração da experiência profissional (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia).
O texto integral do aviso de abertura pode ser consultado no D. R. nº 73, II

Observações

série, de 15 de abril de 2015 – Aviso (extrato) nº 4011/2015.

16 de abril de 2015
O Diretor,

António de Jesus Seixas

