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Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

 

Aviso 

 

Nos termos da Portaria nº125-A/2019 de 30 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, por despacho de 

23/08/2019 da Senhora Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 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 dois postos de trabalho em regime 

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

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

Em cumprimento do disposto no artigo 34º da Lei nº 25/2017 de 30 de maio e a Portaria nº 48//2014 de 

26 de fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação (INA), que declarou a 

inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional cujo perfil se adequasse às 

características do posto de trabalho em causa. 

 

2 postos de trabalho – 3,5 horas/dia 

 

Duração do contrato: De setembro de 2019 a 19 de junho de 2020. 

 

Posicionamento remuneratório – O posicionamento remuneratório terá lugar após o termo do 

procedimento concursal, de acordo com a tabela única, sendo a remuneração calculada em proporção 

do período de trabalho fixado, com base na remuneração mínima mensal para a Administração 

Pública. 

 

Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

 

Caraterização do posto de trabalho: Exercício de apoio geral aos estabelecimentos de ensino e 

comunidade educativa. 

 

Requisitos de admissão:  

a) Ser detentor, até à data limite das candidaturas dos requisitos gerais de admissão previstos no 

artigo 17º da LTFP; 

b) Ser detentor da escolaridade obrigatória que pode ser substituída por experiência profissional 

comprovada. 

Formalização das candidaturas: 

 

Prazo de candidatura - 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso na Bolsa de 

Emprego Público (BEP), www.bep.gov.pt. 

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário 

próprio, disponível na página eletrónica do Agrupamento ou junto dos Serviços Administrativos do 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas  
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instalações deste, ou enviadas pelo correio, para o Agrupamento de Escolas de Arraiolos, sito na Rua 5 

de Outubro, 7040-028 Arraiolos, em carta registada, com aviso de receção, dirigidas à Senhora 

Diretora do Agrupamento. 

Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes 

documentos: 

Curriculum Vitae; 

Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias; 

Fotocópia dos documentos comprovativos de ações de formação frequentadas com indicação da 

entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, caso existam; 

Fotocópia dos documentos que comprovem a experiência profissional relevante para o lugar a que se 

candidata. 

Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de dúvida sobre a situação que 

descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações. 

 

Método de Seleção: 

Avaliação Curricular (AC) – 100% 

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 

realizada, tipo de funções exercidas. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior 

relevância para o posto de trabalho a ocupar e que obrigatoriamente são os seguintes: Habilitação 

Académica de base ou Curso equiparado, experiência Profissional e Formação Profissional. 

De acordo com o previsto no número 6 do artigo 11º da Portaria nº 125-A/2019 de 30 de abril as atas 

do Júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação do método de seleção a 

utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, serão publicadas no sítio da 

internet do Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 

 

Exclusão e Notificação dos Candidatos: 

Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no artigo 10º da Portaria nº 

125-A/2019 de 30 de abril para a realização da audiência prévia nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Tendo em conta que o único método de seleção a aplicar será a avaliação curricular, findo o prazo 

mencionado no parágrafo anterior será efetuada a ordenação final dos candidatos de acordo com o 

artigo 26º, e, em situação de igualdade de valoração, será aplicado o previsto no artigo 27º da Portaria 

nº 125-A/2019 de 30 de abril. 

À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo 10º e nos nºs 1 a 5 do artigo 23º. 

Findo o prazo previsto no nº 2 do artigo 28º, a lista unitária de ordenação final será submetida a 

homologação por parte da Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, sendo depois 

afixada em local visível e público no Agrupamento de Escolas de Arraiolos, e disponibilizada no sítio 

da internet deste Agrupamento. 

 

Composição do Júri: 

Presidente: António Manuel Oliveira, Encarregado Operacional 

Vogais Efetivos: Dina Maria Costa, Adjunta da Diretora e Maria do Rosário Costa, Chefe de Serviços 

de Administração Escolar 
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Vogais Suplentes: Maria do Rosário Arnaud Severino, Assistente Técnica e Jacinta Maria Pimpão, 

Assistente Operacional    

 O primeiro vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. 

 

“Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2019/2020”. 

 

25 de setembro de 2019, A Diretora, Maria de Lourdes Tanissa Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 


