
 
 
 
 

Aviso de publicitação de oferta de trabalho para ocupação de 6 postos de trabalho 
 
 

TIPO DE OFERTA Procedimento concursal comum para o preenchimento de 6 postos de tra-
balho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, para a carreira e categoria de Assistente 
Operacional. 

ENQUADRAMENTO 
LEGAL 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. 

OBJETO DO PRO-
CESSO DE SELEÇÃO 

O contrato de trabalho a celebrar será a termo resolutivo certo, a tempo 
parcial, com período definido de 21 de setembro de 2015 até ao dia 9 de 
junho de 2016, ao abrigo da alínea e) do artigo 57º da LTFP, num total 
de 20 horas semanais, não podendo ultrapassar as 4 horas diárias. 
A remuneração será calculada com base na legislação em vigor. 

REQUISITOS HABILI-
TACIONAIS 

Escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por experiência profis-
sional comprovada. 

MÉTODO DE SELEÇÃO Avaliação Curricular 

APRESENTAÇÃO E 
FORMALIZAÇÃO DA 

CANDIDATURA 

As candidaturas deverão ser apresentadas em formulário próprio, dispo-
nibilizado nos Serviços Administrativos ou na página eletrónica do agru-
pamento, em http://www.aeaf.edu.pt, pessoalmente ou mediante correio 
registado com aviso de receção, dirigido ao Diretor do Agrupamento de 
Escolas Alcaides de Faria, Avenida João Duarte, n.º 405, 4750-175 Bar-
celos. 

DOCUMENTOS OBRI-
GATÓRIOS A APRE-

SENTAR COM A CAN-
DIDATURA 

As candidaturas devem ser instruídas com os seguintes documentos, sob 
pena de exclusão do candidato: 

a) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identi-
ficação Fiscal (fotocópia); 

b) Certificado de habilitações académicas (fotocópia); 
c) Declarações da experiência profissional (fotocópia); 
d) Certificados comprovativos de formação profissional (fotocó-

pia). 
PRAZO DE CANDIDA-

TURA 
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do aviso de aber-
tura do concurso no Diário da República – 2.ª série. 

VALIDADE DO CON-
CURSO 

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante 
o ano escolar 2015/2016 

CONTACTOS Telefone: 253 801 060 

 

Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos em 3 de setembro de 2015 

O Diretor, 

 

(Manuel David Macedo Lourenço) 

 

http://www.aeaf.edu.pt/

