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PUBLICITAÇÃO 

 

ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATO A TEMPO PARCIAL – Assistentes Operacionais 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para celebração de um contrato de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, na carreira e categoria de assistente operacional, de grau 

1, nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145-

A/2011, de 6 de abril, com vista à contratação de pessoal portador de escolaridade obrigatória ou 

experiência profissional comprovada, para efeitos de assegurar os serviços de limpeza e vigilância de 

alunos. 

Identificação da entidade 
Agrupamento de Escolas de Loureiro, com sede em Alumieira – 3720 – 

051 Loureiro, Oliveira de Azeméis 

N.º de contratos a celebrar 1 contrato 

Tipo de oferta Contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial 

Local de trabalho Agrupamento de Escolas de Loureiro 

Caracterização do posto de trabalho Carreira e categoria de Assistente Operacional, de grau 1 

Funções 

Prestação de serviços/tarefas – limpeza, atendimento e 

acompanhamento dos utilizadores da escola, vigilância e 

acompanhamento de alunos, entre outras tarefas inerentes à 

categoria e carreira de Assistente Operacional 

Horário de trabalho 4 horas/dia 

Prazo do contrato Até 12 de junho de 2015 

Requisitos de admissão 

 Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial; 

 18 anos de idade completos; 

 Não inibição do exercício de funções públicas ou não 
interdição para o exercício daquelas que se propõe a 
desempenhar; 

 Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 
das funções; 

 Cumprimento das leis de vacinação obrigatória; 

 Escolaridade obrigatória de acordo com a idade do candidato 
ou experiência profissional comprovada, no mínimo de 4 anos 
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Método de seleção Avaliação curricular (AC) 

Remuneração/hora 

2,91 €/hora, calculado de acordo com a fórmula constante no n.º 1 do 

artigo 155º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, acrescido do subsídio 

de refeição. 

Prazo da candidatura 
10 (dez) dias úteis após publicação do Aviso de abertura no Diário da 

República (Aviso n.º 12041/2014) 

Apresentação e formalização da 

candidatura 

Preenchimento obrigatório de formulário em modelo próprio, 
disponibilizado na página da Direção-Geral da Administração e 
Emprego Público, em http://www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido 
na página eletrónica (www.aelpb.pt) ou junto dos serviços de 
administração escolar do Agrupamento de Escolas de Loureiro. Os 
formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de 
exclusão, dos documentos exigidos e que constam do Aviso publicado 
no Diário da República, e entregues no prazo da candidatura em mão-
própria ou enviados pelo correio em carta registada com aviso de 
receção para a morada: Rua D. Afonso III, Alumieira, 3720-051 
Loureiro, oliveira de Azeméis. 

Os documentos exigidos são: Curriculum Vitae, datado e assinado; 
fotocópia do Certificado de Habilitações; fotocópia de declarações da 
experiência profissional; fotocópia dos certificados comprovativos de 
formação profissional; comprovativo da avaliação de desempenho 
relativa aos últimos 3 anos de serviço. 

 

Publicitação Integral do Aviso de 

Abertura 

O Aviso nº 12041/2014, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 

208, de 28 de outubro, poderá ser consultado nos serviços de 

administração escolar, durante o período de atendimento, bem como 

na página electrónica do Agrupamento. 

Contactos 

Endereço eletrónico: eb23loureiro@hotmail.com 

Telefone: 256 691 102                                  Fax: 256 691 537 

Nota 
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 

durante o ano escolar 2014/2015. 

 

Loureiro, 30 de outubro de 2014 

                                                                   A Adjunta do Diretor do Agrupamento de Escolas de Loureiro: 

                                                              Cristina Marques Vila 
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