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ATA NÚMERO DOIS 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte, pelas dezasseis, sob a presidência do 

presidente do júri Manuel António Rodrigues dos Santos, reuniu o júri do procedimento concursal 

comum de recrutamento para o preenchimento de 16 (dezasseis) postos de trabalho em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de 

assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva 

de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades transitórias, na sala de 

reuniões um, para cumprir a seguinte ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------------------  

 Ponto único - Utilização da Reserva de Recrutamento Interna. ----------------------------------------------  

O presidente do júri deu início à reunião apresentando um email do Subdiretor-Geral da Administração 

Escolar, César Israel Paulo, datado de vinte um de julho, que se transcreve: ---------------------------------------  

 “No âmbito do email enviado por esta Direção-Geral no dia 14/07/2020, informa-se V. Exa. que deve 

recorrer às reservas já constituídas, relativas ao anterior procedimento concursal para a carreira e 

categoria de assistente operacional, no uso das competências que lhe foram delegadas pelo Despacho 

n.º 2103/2019, da Exma. Sra. Diretora-Geral da Administração Escolar.---------------------------------------------  

Assim, deve recorrer à reserva já constituída para celebrar contratos individuais de trabalho por tempo 

indeterminado de acordo com as vagas que lhe foram autorizadas, seguindo rigorosamente a lista de 

ordenação final, devidamente homologada e publicada em Diário da República. ---------------------------------  

Mais se informa que ainda que possa dispor de reservas já constituídas, deve, no entanto, abrir desde já 

novo procedimento concursal para a constituição de novas reservas para a celebração de contratos a 

termo resolutivo, na perspetiva de que logo que se esgotem as primeiras, possa de imediato iniciar o 

recrutamento com base nas novas listas constituídas. --------------------------------------------------------------------  

Caso subsistam dúvidas, deve utilizar a aplicação do E72 para que sejam devidamente esclarecidas.”. -----  

Neste sentido o presidente informou que o agrupamento dispõe de 10 (dez) candidata/os em reserva de 

recrutamento interno, de acordo com a Lista de Ordenação Final Homologada “dos candidatos que 

completaram o procedimento, com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, 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”, tornada pública a 

24 de outubro de 2019, e, ainda dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados da data de 
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homologação da lista de ordenação final, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, a saber:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O júri deliberou notificar os 10 (dez) candidata/os em reserva de recrutamento interno, com vista à 

assinatura de um termo de aceitação ou de renúncia, do lugar de assistente operacional, com vista à 

celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 

categoria de Assistente Operacional.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberou ainda apresentar a seguinte questão na plataforma E72: “Atendendo que devemos recorrer à 

bolsa de recrutamento do anterior procedimento concursal - BEP nº OE201906/0629 - que dispõe de 10 

candidatos, qual deve ser o "número de postos de trabalho a preencher" que deve constar do Aviso de 

Abertura a publicar no DRE e na BEP? Os 16 autorizados? Ou os 16 menos o nº de declarações de 

aceitação?”. 

Nada mais havendo a tratar e deliberar, foi elaborada a presente ata da reunião. A qual depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada pelos elementos do júri presente. ----------------------------------------------------------  

Vogal,  Vogal, 

   
(Maria Fernanda Lopes Ferreira Duarte, Primeira 

Adjunto de Diretor) 
 (Maria Isabel de Jesus Gaspar, Encarregada 

Operacional) 

 Presidente do Júri,  
   
 (Lic. Manuel António Rodrigues dos Santos)  

 


