
SIGRHE (nº 

utilizador)
Nome

Avaliação 

Curricular (AC)

2º método de seleção - Entrevista de 

Avaliação de Competências (EAC)

1 7843685812 Elisabete Neves Grácio 18,18 1 de outubro, 14:30 am

2 9539628989 Fernanda de Fátima Batista Paiva Ferreira 17,10 1 de outubro, 15:00 am

3 5304082605 Magda Sofia Alves David 16,98 1 de outubro, 15:30 am

Pombal, 25 de setembro de 2019

O Presidente, Manuel António Rodrigues dos Santos

Nos termos dos artigos 24º e 25º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e, nos termos dos pontos 13.2, 13.9 e 13.10 do Aviso de Abertura CONVOCAM-SE,  os 

candidatos abaixo indicados, a realizar o 2º método de seleção obrigatório, Entrevista de Avaliação de Competências (EAC), a realizar no próximo dia 1 de outubro de 2019, 

3ª feira, a partir das 14:30, na Sala de Reuniões 1, na Escola Secundária de Pombal - Candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa (art.º 36.º da LTFP | Aviso - ponto 13.2)) - no âmbito do Procedimento Concursal comum de recrutamento 

para o preenchimento de 3 (três) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado , na categoria de Assistente 

Operacional, a exercer no Agrupamento de Escolas de Pombal, aberto através do Aviso (extrato) n.º 10473/2019 publicado em Diário da República, 2ª serie, de 25 de 

junho.

Procedimento Concursal
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de

Assistente Operacional

Convocatória – Entrevista de Avaliação de Competências (EAC)
2º método de seleção - ponto 13.2, 13.9 e 13.10 / Aviso Abertura

Candidatos que  estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa (art.º 36.º da LTFP 

| Aviso - ponto 13.2)
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