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Agrupamento de Escolas de Alvalade, Lisboa
Procedimento concursal comum de recrutamento para a
ocupação de 2 postos de trabalho de assistente operacional,
em regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial
O Agrupamento de Escola de Alvalade, Lisboa, torna público que se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República (aviso n.º 11812/2017, de 04/10/2017), o procedimento concursal comum de
recrutamento, nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para a ocupação de 2 (dois) postos de trabalho
de assistente operacional, em regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial.
1. Função: Prestação de serviços de vigilância e suporte às atividades escolares, limpeza,
arrumação e conservação dos materiais, equipamentos e espaços escolares.
2. Número de trabalhadores: 2.
3. Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas de Alvalade, Lisboa.
4. Horário Semanal: 3h30/dia – 17h30/semanais de segunda a sexta.
5. Remuneração ilíquida: 3,67€/hora acrescido do subsídio de refeição.
6. Duração do contrato: Até 22 de junho de 2018.
7. Habilitações exigidas: Escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por
experiência profissional comprovada, tendo em conta que se trata de recrutamento para a
carreira operacional de grau I.
8. Método de seleção: Avaliação curricular.
9. Prazo do Concurso: 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da
República (até 19/10/2017).
10. Prazo de reclamação: 48 horas apos a afixação da lista de graduação dos candidatos.
11. Formalização da candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas em
impresso próprio, que poderá ser obtido nos serviços de administração escolar na escola
sede do Agrupamento, sita na Rua Marquês de Soveral, s/n - 1749-063 Lisboa,
acompanhadas de fotocópias dos documentos solicitados.
12. Publicitação: Os interessados deverão consultar o portal do Agrupamento ou os
placares da escola sede, onde se encontram todas as informações necessárias (incluindo os
critérios de seleção).
13. Validade: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o
ano escolar 2017/2018.
Lisboa, 4 de outubro de 2017
A Diretora - Dulce Chagas
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