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Aviso 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de seis postos de 

trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo, para carreira e categoria de assistente operacional 

 

Tipo de oferta – 6 contratos individuais de trabalho a termo resolutivo certo (m/f); 

Nível orgânico – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE); 

Serviço – Agrupamento de Escolas de Ermesinde; 

Função – Assistente Operacional de grau 1; 

Requisitos habilitacionais – Escolaridade obrigatória ou equivalente; 

Requisitos gerais e especiais de admissão – Os constantes do ponto 8 do aviso de abertura, 

em consulta nos serviços de administração escolar do estabelecimento acima identificado 

durante o período de atendimento ao público bem como a partir do endereço eletrónico 

aeermesinde.net; 

Método de selecção – Avaliação curricular; 

Remuneração ilíquida – Correspondente à 1ª posição remuneratória, 1º nível da tabela única 

remuneratória; 

Duração do contrato – Até 31 de agosto de 2016; 

Enquadramento legal – Lei nº 35/2014, de 20 de junho, Portaria nº 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria Nº 145-A/2011, de 6 de abril e Código do 

Procedimento Administrativo. 

Apresentação e formalização da candidatura – Mediante impresso próprio de admissão ao 

procedimento concursal comum que será fornecido aos candidatos nos Serviços de 

Administração Escolar do estabelecimento acima identificado durante o período de 

atendimento ao público, bem como a partir do endereço eletrónico aeermesinde.net; 

Documentos a apresentar com a candidatura: 

 Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (fotocópia); 

 Cartão de Identificação Fiscal (fotocópia); 

 Certificado de Habilitações Literárias (fotocópia); 
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 Curriculum Vitae, datado e assinado; 

 Declarações da experiência profissional (fotocópia); 

 Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia). 

Prazo – Dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do aviso de abertura no 

Diário da República; 

Nota: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 

2015/2016. 

 

25 de agosto de 2015 

A Sub-Diretora – Ana Maria Cortez 

 
 

 

 

 


