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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Luísa Todi, Setúbal

Aviso (extrato) n.º 16821/2019

Sumário: Concurso para carreira/categoria de assistente operacional a tempo parcial.

Torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação do correspondente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para 
preenchimento de 7 (sete) postos de trabalho de 4 horas/dia de carreira e categoria de assistente 
operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
a tempo parcial, até ao dia 19 de junho de 2020, ao abrigo da alínea h) do artigo 57.º da LTFP.

Legislação aplicável — artigo 34.º da Lei n.º 25/2017: Portaria 48/2014 e Portaria 125 -A/2019 
de 30 de abril.

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

Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas Luísa Todi, em Setúbal.
Funções: prestação de serviços/tarefa -Serviço de limpeza e outros.
Remuneração auferida — (euro) 4.19/hora à qual acresce (euro) 4,77 de subsídio de refei-

ção/dias úteis.
Requisitos de admissão: ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, 

dos requisitos gerais de admissão prevista na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
Requisitos habilitacionais: escolaridade obrigatória que pode ser substituída por experiência 

profissional comprovada.
Método de seleção — Considerando a urgência do recrutamento, será utilizado um método 

único de seleção — avaliação curricular.
Apresentação e formalização da candidatura — Em impresso próprio que será fornecido aos 

interessados durante o período de atendimento ao público, nos serviços administrativos da Escola 
Sede do Agrupamento de Escolas Luísa Todi. Os formulários de candidatura deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos: Bilhete de Identidade ou Cartão do 
Cidadão ou Cartão de Identificação Fiscal, Certificado de Habilitações literárias, Declaração/decla-
rações comprovativas da experiência profissional mencionada.

A lista de classificação final será divulgada nos locais de estilo da escola e na página eletrónica.
Em tudo o que não esteja previsto neste aviso, aplicam -se as normas constantes da legislação 

atualmente em vigor.

8 de outubro de 2019. — O Diretor, António Manuel Baptista Dias.
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