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EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas José Afonso, Loures
Aviso n.º 18439/2019
Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de quatro postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo, a tempo parcial, para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional.

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 postos de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
a tempo parcial, para as funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional

Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, o processo de seleção com vista à contratação, em
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, nos termos dos n.os 2 e 4
do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril.
Tipo de Oferta: 4 contratos, a termo resolutivo certo, a tempo parcial;
Função: Prestação de serviços/ tarefas de limpeza e eventual substituição de Assistentes
Operacionais;
Remuneração Ilíquida: 4,19€/hora (3h e 30m/ dia);
Subsídio de Refeição: 4,77€/dia;
Requisitos Habilitacionais: Escolaridade obrigatória (mediante idade) que pode ser substituída
por experiência profissional comprovada;
Duração do Contrato: Desde a data da assinatura do contrato até 09 de junho de 2020.
Local de Trabalho — Sede: Escola Secundária de José Afonso, Loures — Rua da República,
Loures
Apresentação e formalização da candidatura: Mediante impresso próprio, fornecido nos Serviços Administrativos ou na página eletrónica http://www.esjaloures.org/, entregues na secretaria
da escola sede, no seguinte horário: 10h às 12.30h e das 14h às 16h.
Método de seleção: Avaliação curricular;
Documentos a apresentar, acompanhados do impresso de candidatura, sob pena de exclusão:
Curriculum Vitae;
Cópia do Certificado de Habilitações Literárias;
Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro;
Fotocópia dos documentos comprovativos da experiência profissional, caso exista, com indicação da entidade onde foi prestada, período em que decorreu e respetiva duração.
Este concurso é valido para eventuais contratações que ocorram durante o ano letivo de
2019/2020.
Composição do Júri que selecionará os candidatos:
Presidente: Rui Miguel de Lemos Malcata.
1.º Vogal: Maria Manuela Moreira da Silva.
2.º Vogal: Maria Catarina Vilas Cotovio de Oliveira.
12 de novembro de 2019. — A Diretora, Maria Irene Tomé Louro.
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