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 Aviso 

Torna-se público que se encontra aberto, o Procedimento Concursal Comum a termo resolutivo 

certo, para constituição de relação jurídica de emprego público com vista ao preenchimento de 2 

postos de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional a tempo parcial (3,5h/dia), por 

tempo determinado (17 de setembro de 2018/após o termo do concurso e até 21 de junho de 2019) 

conforme aviso publicado no Diário da República, nº nº 174, 2ª. Série de 10 de setembro de 2018. 

Local de Trabalho Escolas do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro  

Funções 

Assistente operacional, de grau 1. 

Prestação de serviços – vigilância e suporte às atividades escolares, limpeza, 

arrumação, conservação e boa utilização das instalações e equipamentos. 

Requisitos 

Habilitacionais 

Escolaridade obrigatória que pode ser substituída por experiência profissional 

comprovada. 

Método de Seleção 
Avaliação Curricular (AC) e Entrevista (E) aos primeiros quinze candidatos 

da lista ordenada referente à Avaliação Curricular (AC). 

Remuneração 3,67€/hora  

Enquadramento Legal 

O presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei nº 

35/2014, de 20 de junho e Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro com as 

alterações introduzidas pela portaria 145-A/2011 de 06 de abril. 

Apresentação e 

formalização das 

candidaturas 

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante 

preenchimento de formulário próprio disponibilizado nos serviços 

administrativos do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro. 

Documentos a 

apresentar com a 

candidatura 

(fotocópias) 

Certificado de habilitações literárias, bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão, número de identificação fiscal, número de identificação da 

Segurança Social, currículo atualizado e devidamente assinado, declarações 

da experiência profissional e comprovativos de formação, mencionados no 

currículo. 

Prazo de Candidatura 11 a 24 de setembro de 2018 

Observações 

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o 

ano escolar 2018/2019. Das candidaturas admitidas ao presente procedimento 

concursal, elaborar-se-á uma bolsa de recrutamento para os procedimentos 

concursais semelhantes no conteúdo e na forma, a ocorrer no ano letivo 

2018/2019. 
 

Caldas da Rainha, 11 de setembro de 2018 

 

A Diretora 

Maria do Céu Inácio dos Santos 

  


