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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Ordem de Santiago, Setúbal

Aviso n.º 16852/2021

Sumário: Abertura de concurso para assistente operacional a tempo parcial.

Nos termos dos art. 33.º e 34.º, os n.º 2, 3, 4 e 6 do art. 36.º, os artigos 37.º e 38.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e dando cumprimento aos trâmites previstos na Portaria 
n.º 125 -A/2019 de 30 de abril, torna -se público que se encontra aberto o procedimento concursal 
comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 
operacional deste Agrupamento de Escolas com o período definido até 07 de junho de 2021, na 
modalidade de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial.

Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Ordem Sant´Iago
Função: Prestação de serviços/tarefas — serviço inerente a assistente operacional, de grau 1.
Horário Semanal: 2 Contratos a 3,5 horas/dia
Remuneração mensal auferida — 322,50 €
Critérios de seleção:

a) Escolaridade obrigatória, que poderá ser substituída por experiência profissional comprovada.
b) Dada a urgência do procedimento, poderá ser utilizado um único método de seleção: ava-

liação curricular.

Prazo de concurso: 5 dias úteis após publicação no Diário da República.
Prazo de reclamação: 48 horas após a lista de classificação dos candidatos.
As candidaturas serão formalizadas mediante impresso próprio, que será fornecido aos inte-

ressados durante as horas normais de expediente, nos serviços Administrativos do Agrupamento 
de Escolas Ordem Sant´Iago.

“Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 
2021/2022”.

Composição do Júri:

Presidente: Pedro Miguel Pereira Florêncio (Diretor)
Vogais efetivos:

Eugénia Graça Pereira Pinela (Adjunta)
Susana Catarina Pinto Silva Félix (Adjunta)

Vogais suplentes:

António Alberto Pereira da Costa (Subdiretor)
Marta Isabel Figueiredo Barrelas (Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração 

Escolar)

26 de agosto de 2021. — O Diretor, Pedro Miguel Pereira Florêncio.
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