Direção Geral Estabelecimentos Escolares
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. PEDRO I - Código 152500
Sede: Escola Básica D. Pedro I – Código 343924

AVISO
Nos termos do n.º1 do artigo 19.º 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, informam-se os interessados que se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho na
carreira e categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo, conforme Aviso n.º 15341/2017, publicado no Diário da Republica, II Série, nº
243, de 20/12/2017.
Formalização das candidaturas:
As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, em impresso próprio que poderá ser
obtido

na

página

eletrónica

da

Direção

Geral

da

Administração

e

Emprego

Público,

(http://www.dgaep.gov.pt) ou nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas D. Pedro I e
entregue no prazo de candidatura: pessoalmente, nas instalações do agrupamento ou enviadas por
correio com aviso de receção, para Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Vila Nova de Gaia, Rua Nova
do Fojo, 4400-232 Canidelo, conjuntamente com os documentos exigidos para o concurso e dirigido ao
Diretor do Agrupamento de Escolas.
Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, das cópias dos seguintes documentos:
a) Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
b) Número de Identificação Fiscal;
c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, onde constem nomeadamente as funções que
exerce e as que desempenhou anteriormente com indicação dos correspondentes períodos e
atividades relevantes, bem como a formação profissional detida, referindo as ações de formação
finalizadas e sua duração;
d) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
e) Documentos comprovativos das declarações prestadas no formulário de candidatura para efeito de
apreciação curricular;
f) Fotocópias dos certificados de ações de Formação frequentadas e indicadas no Curriculum Vitae,
com indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e respetiva
duração.
Os candidatos a que se refere o artigo 36.º, n.º 2 da LTFP, para além da documentação referida,
devem ainda apesentar:
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a) Declaração subscrita pela entidade/serviço onde se encontra a exercer as funções indicadas na
caraterização do posto de trabalho, comprovativo das funções desempenhadas, devidamente
especificadas, o tempo de serviço e classificação obtida nos últimos três anos a nível de avaliação de
desempenho, quando aplicável.
Mais se informa que ”Este Concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano
escolar 2017/2018”.

Vila Nova de Gaia, 20 de dezembro de 2017

O Diretor,

António Furtado Duarte
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