MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio

PUBLICITAÇÃO DE OFERTA DE TRABALHO (M/F)
Tipo de Oferta
Nível Orgânico
Serviço
Categoria/Carreira
Caracterização do posto de
trabalho
Âmbito do Recrutamento

Requisitos Habilitacionais
Remuneração
Método de seleção

Apresentação e formalização
da candidatura

Documentos a apresentar
Prazo de candidatura
Validade do procedimento
Contactos

12 Contratos de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial [17,5
horas semanais (3,5h/dia)]

Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio
Assistente Operacional (M/F)
Realização de serviços de limpeza
Nos termos do artigo nº 33º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril
Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade do candidato,
podendo esta ser substituída por experiência profissional
comprovada, considerando tratar-se de um recrutamento para a
carreira de Assistente Operacional de grau 1
Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG)
Avaliação Curricular e Entrevista de avaliação das competências
Mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado nos
Serviços de Administração Escolar (Escola Básica António Rodrigues
Sampaio e Escola Básica de Forjães) e em www.marinhas.org, e
entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações
dos referidos estabelecimentos escolares, dentro do horário de
atendimento, ou enviadas por correio, em carta registada com aviso
de receção, para a escola sede do Agrupamento, sita em Av. João
Paulo II, nº 388 - 4740-532 Marinhas – Esposende, dirigidas à
Diretora do Agrupamento.
Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (fotocópia); Certificado de
habilitações literárias (fotocópia); Curriculum Vitae datado e assinado;
Declarações da experiência profissional (fotocópia); Certificados
comprovativos de formação profissional (fotocópia).
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2018/2019.
Tel. 253 960 210 | Fax 253 968 046

Este extrato não dispensa a consulta do Aviso n.º 12806/2018 - Diário da República n.º 172/2018, Série
II, de 2018-09-06, também disponível em www.marinhas.org.
Marinhas, 06 de setembro de 2018
A Diretora,
Paula Cristina Fonseca de Abreu Cepa

