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NOTA INFORMATIVA N.º 1 

O Presidente do Júri, faz saber que, o Agrupamento de Escolas de Pombal foi autorizado pela Tutela, a 

14 de julho de 2020, a celebrar 16 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

para a carreira de Assistentes Operacionais, com caracter de urgência.  --------------------------------------------  

Tendo ocorrido Procedimento Concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 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, pelo que 

de acordo com o ponto 2. do Aviso de Abertura encontra-se constituída uma reserva de recrutamento 

interna pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados da data de homologação da lista de 

ordenação final (24/10/2019). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim sendo, os 16 contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira 

de Assistentes Operacionais, autorizados pela Tutela, a 14 de julho de 2020, serão preenchidos da 

seguinte forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. serão convidados a celebrar CTFP a tempo indeterminado para a carreira de Assistentes 

Operacionais, os candidatos constantes na Lista Final de Ordenação HOMOLOGADA publicada a 

24/10/2019, por ordem decrescente de classificação final (CF) – 1ª fase do 2º momento de 

admissões;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. os candidatos que realizaram o 1º método de seleção - Prova de Conhecimentos (PC) – com 

uma valoração igual ou superior a 9,5 valores, constantes na lista “Publicitação dos Resultados - 

Prova de Conhecimentos (PC)” publicada a 10/09/2019, serão chamados a prosseguirem os 

métodos de seleção em falta, até à publicação da Lista Final de Ordenação HOMOLOGADA que 

resultar da 2ª fase do 2º momento de admissões;  -------------------------------------------------------------  

3. caso os postos de trabalho não sejam preenchidos na totalidade pelos candidatos referidos 

nos pontos 1 e 2, haverá abertura de novo procedimento concursal para preenchimento dos 

postos de trabalho disponíveis  à data.  ----------------------------------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas de Pombal, 30 de julho de 2020 

O Presidente do Júri, 

 

 

Manuel António Rodrigues dos Santos 
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