Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
O Agrupamento de Escolas das Laranjeiras torna público que pretende contratar 6 (seis)
Assistentes Operacionais, de Grau 1, em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo a tempo parcial, para a categoria de assistente operacional, nos termos
da Portaria nº. 83-A/2009, de vinte e dois de janeiro, de acordo com as seguintes
condições:
1 - Seis contratos de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial.
2 – Local de trabalho: Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
3 – Funções: inerentes à carreira de assistente operacional.
4 – Horário: 3,5 horas/dia.
5 – Remuneração ilíquida: proporcional à base de 530,00€/horário completo mensal.
6 – Duração do contrato: até 23 de junho de 2017.
7 – Requisitos legais: os previstos no artigo 8.º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
escolaridade obrigatória ou experiência profissional comprovada.
8 – Métodos de seleção: avaliação curricular.
9 – Prazo e procedimento de formalização das candidaturas:
As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de dez dias úteis, contados da data de
publicação do aviso 13491/2016, no Diário da República de 2 de novembro, instruídas
com Curriculum Vitae que contenha a informação completa do candidato e entregue
pessoalmente ou por correio registado com aviso de receção para a seguinte morada:
Escola Secundária D. Pedro V – Estrada das Laranjeiras, 122, 1600-136 Lisboa.
10 – Prazo de reclamação – 48 horas após a afixação da lista de graduação dos
candidatos.
11 – Composição do júri:
Presidente: Amílcar Francisco Albuquerque dos Santos – Diretor
Vogal efetivo: Maria do Rosário Santana Barreto Simões – Adjunta do Diretor
Vogal efetivo: João Silva – Coordenador de Assistentes Operacionais
O 1º Vogal substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar
2016/2017.
3 de novembro de 2016
O Diretor, Amílcar Francisco Albuquerque dos Santos

