
Ministério da Educação 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

Nos termos da Portaria nº 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pela Portaria nº 145-A/2011 de 6 de abril e em conformidade com a lei nº 35/2014 de 20 

de junho, nos seus artigos 33º e 34º, os nºs 2,3,4 e 6 do artigo 36º, os artigos 37º e 38º, e 

na alínea h) do artigo 57º, a Diretora do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, no uso 

das suas competências, torna público que se encontra aberto procedimento concursal 

comum de recrutamento para ocupação de quatro postos de trabalho em regime de 

contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial na categoria de Assistente 

Operacional, com vista a colmatar as necessidades transitórias e trabalhadores. 

Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

                                  2 trabalhadores 4 horas/dia                

                                  2 trabalhadores 3 horas/dia 

Função: Exercício de apoio geral aos estabelecimentos de ensino e à comunidade 

educativa. 

Remuneração: Prevista ilíquida/hora paga de acordo com a legislação em vigor: 

3,49€/hora, acrescida do subsídio de refeição na prestação diária de trabalho nos 

contratos com 4 horas diárias e nos restantes, de acordo com a alínea b) do nº 3 do 

artigo 154º do Código do Trabalho. 

Duração do contrato: De outubro/2016 a 23 de junho de 2017. 

Requisitos de admissão: Escolaridade obrigatória que pode ser substituída por 

experiência profissional comprovada e os definidos no artigo 8º da lei nº 12-A/2008 de 

27 de fevereiro. 

Critérios de selecção: Avaliação curricular. 

Prazo de concurso: 3 dias úteis a contar da publicação do presente aviso em Diário de 

República. 

Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de ordenação dos candidatos. 

As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento de formulário 

próprio a fornecer nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas de 

Arraiolos, fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos: 

- Currículo detalhado; 

- Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão; 

- Cartão de Identificação Fiscal; 

- Certificado de Habilitações; 

- Declaração de Experiência Profissional; 



- Documentos comprovativos da(s) formação(ões) 

Composição do Júri: 

Presidente – Dina Maria da Costa 

Vogal – Maria da Luz Nascimento Ferreira 

Vogal – António Manuel Oliveira 

“Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 

de 2016/2017” 

Arraiolos, 21 de outubro de 2016 

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, Maria de Lourdes Inglês 

 

 


