
 
DIREÇÃO - GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MURTOSA 
 

AVISO 

 
Encontra- se aberto processo de seleção para contrato de prestação de serviço, na modalidade 
de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a tempo parcial nos termos da Lei nº 35/2014, 
de 20 de junho, e dando cumprimento à Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da publicação deste Aviso no Diário da República: 
 
1. Número de trabalhadores 2 (dois); 
2. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Murtosa. 
3. Função: Assistente Operacional (Grau 1); 
4. Horário diário: 3,5 Horas diárias; 
5. Remuneração ilíquida: 3,67€/ hora; 
6. Duração do contrato: até 30 de junho de 2021 ao abrigo da alínea h) do artº 57º da LTFP; 
7. Requisitos legais exigidos: escolaridade obrigatória, de acordo com a idade do candidato 

que pode ser substituída por experiência profissional comprovada; 
8. Dada a urgência do procedimento, o único método de seleção será a avaliação curricular; 
9. Procedimento de formalização de candidaturas: 

As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de 
formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de 
Recursos Humanos da Educação – SIGRHE > Situação Profissional > PND – Proc. Concursais 
> Formulário de candidatura no portal da Direção Geral da Administração Escolar 
(www.dgae.mec.pt) e formalizadas através da entrega, nas instalações do Agrupamento 
de Escolas da Murtosa, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 5 do 
presente Aviso, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do 
Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada até ao último dia do prazo para 
apresentação das candidaturas, dos seguintes documentos: Curriculum Vitae;  Fotocópia 
de documento comprovativo das habilitações literárias; Certificado do registo criminal, de 
acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro;  Fotocópia dos 
documentos comprovativos das ações de formação frequentadas com indicação da 
entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, 
caso existam; 

10. Composição do júri: 
Presidente: Pedro Miguel Correia Leite (Subdiretor); 
1ª Vogal: Diana Carla Faustino Santos (Assistente Técnica); 
2ª Vogal: Sandra Catarina Valente Pereira (Assistente Operacional); 
Vogais suplentes: Paula Cristina Silva Rodrigues Oliveira (Assistente Técnica); Maria 
Cristina Saraiva de Sousa (Assistente Operacional). 

11. Os resultados do concurso serão publicados na página eletrónica e afixados na Escola sede 
do Agrupamento. 

12. Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 
2020/2021 

 
Data: 27 de janeiro de 2021 
Nome: Pedro Miguel Correia Leite 
Cargo: Subdiretor 
 
 


		2021-01-27T12:00:39+0000
	PEDRO MIGUEL CORREIA LEITE




