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EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Secundária Viriato, Abraveses — Viseu
Aviso (extrato) n.º 14066-A/2020
Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para a contratação em regime de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente operacional.

Procedimento concursal comum de recrutamento para a contratação
em regime de contratode trabalho a termo resolutivo certo
a tempo parcial para a carreira e categoria de assistente operacional

Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do disposto no artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho do Senhor Diretor-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, proferido em 27/08/2020, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República,
o procedimento concursal comum para preenchimento de postos de trabalho para as funções correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional desta Escola não Agrupada, Escola
Secundária Viriato, na modalidade de contrato a termo parcial, com período definido até 9 de junho
de 2021, ao abrigo da alínea h) do artigo 57.º da LTFP.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, do conteúdo funcional, da
composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na Bolsa de Emprego Público e
na página da escola em www.esviriato.pt.
Todas as candidaturas deverão, obrigatoriamente, ser submetidas mediante preenchimento
de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos
Humanos da Educação — SIGRHE > Situação Profissional > PND — Proc. concursais comuns >
Formulário de candidatura, no portal da Direção-Geral da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt)
e formalizadas através da sua entrega, nas instalações da Escola Secundária Viriato, sita na Estrada
Velha de Abraveses, em Viseu, ou enviadas pelo correio em carta registada com aviso de receção,
até ao último dia do prazo para apresentação das mesmas, para a seguinte morada: Escola Secundária Viriato, Estrada Velha de Abraveses, 3510-204 Viseu.
7 de setembro de 2020. — O Diretor, Pedro Miguel da Costa Ribeiro.
313561047
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MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR
Aviso n.º 14066-B/2020
Sumário: Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal para um
assistente operacional (coveiro).

Lista unitária de ordenação final

Nos termos e para efeitos do n.º 5 do artigo 28.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
torna-se público, que a lista unitária de ordenação final dos candidatos, homologada em 3 de setembro pelo Sr. Presidente, relativa ao procedimento concursal para o recrutamento de um assistente
operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, cujo
aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 133, de 10 de julho de 2020,
se encontra disponível em www.cm-campo-maior.pt e afixada no átrio desta Câmara Municipal, sito
na Praça da República, em Campo Maior.
Nos termos dos n.º 4 do artigo 28.º da referida portaria, os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, foram notificados do ato
de homologação da lista unitária de ordenação final.
3 de setembro de 2020. — O Presidente da Câmara, João Marciano Azinhais Muacho.
313539801
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MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extrato) n.º 14066-C/2020
Sumário: Resultados da avaliação psicológica (2.º método de seleção) — lista unitária de ordenação final provisória e notificações aos candidatos para audiência prévia — processo
n.º 40/02-05/2019, referência A.

Processo n.º 40/02-05/2019 Ref.ª A)
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o recrutamento de 10 postos de trabalho da
carreira e categoria de assistente operacional — auxiliar de ação educativa — Setor de Educação — Divisão
de Administração e Finanças (DAF).
Resultados da Avaliação Psicológica (2.ª método de seleção),
Lista Unitária de Ordenação Final Provisória e Notificações aos Candidatos para Audiência Prévia

Em cumprimento do disposto na Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, e conforme o ponto 11
do Aviso Integral do procedimento concursal do Aviso (extrato) n.º 10431/2019, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 1, de 24 de junho de 2019, torno público que se encontram afixadas no
Edifício Cultural deste Município e disponibilizadas na página da Internet (https://www.cm-peniche.
pt/viver/recursos-humanos/procedimentos-concursais/indeterminado), a Lista de Resultados da
Avaliação Psicológica/Lista Unitária de Ordenação Final Provisória e Notificações para Audiência
Prévia de Interessados,
14 de setembro de 2020. — O Presidente da Câmara Municipal, Henrique Bertino Batista
Antunes.
313564499
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