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AVISO 

 

Nos termos da Lei n.º35/2014, de 20 de junho, Lei nº12-A/2008, de 27/02 e da Portaria nº83-A/2009 de 
22/01, com as alterações introduzidas pela Portaria nº145-A/2011, de 06/04 e por despacho de 
03/10/2018 de outubro de 2018 da Exma. Senhora Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
torna-se público que se encontra aberto o procedimento concursal de contratação de escola para o 
preenchimento de sete (7 ) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
a termo resolutivo certo a tempo parcial, com a duração de 4 horas/dia, na categoria de Assistente 
Operacional, de grau 1, a exercer no Agrupamento de Escolas de Pombal: 

 Remuneração auferida – 3,82€ por hora, acrescido de SR. 

 Duração do contrato – até 21 de junho de 2019 

 Requisitos Habilitacionais – Escolaridade Obrigatória, que poderá ser substituída por experiência 
profissional comprovada. 

 Método Único de Seleção – Avaliação Curricular. 

 Prazo do Concurso – 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da 
República. 

 Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2018/19. 

 Composição do Júri: 

o Presidente: Manuel António Rodrigues dos Santos 

o Vogal: Maria Filomena Conceição Feiteira Miranda 

o Vogal: Maria Isabel de Jesus Gaspar 

o Vogais suplentes: 

 Maria Fernanda Lopes Ferreira Duarte 

 Paula Isabel Ramos Lopes Gaspar 

Apresentação e formalização das candidaturas – em impresso próprio que poderá ser obtido na página 
eletrónica da escola ou nos Serviços Administrativos e entregue, no prazo da candidatura, pessoalmente 
durante o período de atendimento ao público ou enviado pelo correio em carta registada com aviso de 
receção. 

 
Pombal, 22 de outubro de 2018 
 
 Presidente do Júri,  

   
 (Lic. Manuel António Rodrigues dos Santos)  

 


