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Diário da República, 2.ª série — N.º 169 — 31 de agosto de 2015
Aviso n.º 9839/2015
O Agrupamento de Escolas de Arganil torna público que se encontra
aberto o processo de seleção para contrato de dois postos de trabalho
em regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial (quatro
horas diárias) para a execução de serviços de limpeza nos termos da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. Mais informa que no dia 17 de agosto
o Agrupamento de Escolas de Arganil, através do correio eletrónico,
teve a informação da Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas (INA) acerca da inexistência de trabalhadores em
situação de requalificação com o perfil identificado pelo Agrupamento.
1 — Número de contratos: 2 (dois) de quatro horas diárias.
2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Arganil.
3 — Caracterização do posto de trabalho — funções de limpeza.
3.1 — Atribuições — providenciar a limpeza, arrumação, conservação
boa utilização das instalações, e tarefas de apoio de modo a permitir o
normal funcionamento dos serviços.
4 — Remuneração hora/ilíquida: 2, 91 euros.
5 — Duração do contrato: de 21 de setembro de 2015 a 9 de junho
de 2016.
6 — Requisitos legais exigidos: Habilitações: escolaridade obrigatória
que pode ser substituída por experiência profissional comprovada.
7 — Constitui fator preferencial a comprovada experiência profissional no exercício efetivo das funções mencionadas no ponto 3 do presente
aviso, em Escolas e Agrupamentos.
8 — Prazo e procedimento de formalização de candidaturas:
a) As candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis,
contados da data da publicação no Diário da República, mediante preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, o qual está
disponível na página eletrónica do Agrupamento e nos serviços administrativos. em formulário disponível no endereço eletrónico http://www.
esarganil. pt deste Agrupamento/ou poderá ser solicitado nos Serviços
de Administração Escolar devendo ser entregue pessoalmente.
b) As candidaturas devem ser instruídas com os documentos abaixo
indicados, a saber: Documento comprovativo das habilitações literárias;
Curriculum Vitae devidamente datado e assinado, acompanhado dos documentos que comprovem o que nele se refere e que reportem a formação
e experiência profissional; Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão
de Cidadão; Fotocópia do Cartão de Contribuinte.
9 — Método de Seleção:
Considerando a urgência do recrutamento por motivos do início
escolar 2015 será utilizado o método de seleção, Avaliação curricular
complementada com entrevista se necessário.
10 — Composição do júri:
Presidente: Fernando da Silva Antunes (adjunto da Diretora)
1.º Vogal: Graça Maria das Neves Dias (adjunta da Diretora)
2.º Vogal: Lúcia de Fátima Nunes Gaspar (Encarregada Operacional)
Vogais suplentes:
Maria Leonor Costa Simões (subdiretora)
Alfredo José Carvalheiro Gonçalves (adjunto da Diretora)
11 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o presente ano escolar. Das candidaturas admitidas ao presente
procedimento concursal elaborar-se-á uma bolsa de recrutamento para
os procedimento concursais semelhantes no conteúdo e na forma, a
ocorrer no ano letivo 2015/2016.
21-08-2015. — A Diretora, Anabela Henriques de Matos Soares.
208893772

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Peniche
Aviso (extrato) n.º 9840/2015
Procedimento Concursal comum de recrutamento para ocupação
de quatro postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo, para carreira e categoria de assistente
operacional.
O Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia torna público que
pretende contratar 4 (quatro) Assistentes Operacionais, de Grau 1, em
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, para o serviço
de limpeza/apoio aos serviços, nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, de
vinte e dois de janeiro, de acordo com as seguintes condições:
1 — Quatro contratos de trabalho a termo resolutivo certo.
2 — Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Atouguia da
Baleia.
3 — Funções: Serviço de limpeza e tarefas inerentes à categoria.
4 — Horário: 8 horas/dia

5 — Remuneração ilíquida: 505 € mensais.
6 — Duração do contrato: Até 31 de agosto de 2016.
7 — Requisitos legais exigidos: Escolaridade obrigatória ou
experiência profissional comprovada.
8 — Métodos de seleção: Avaliação curricular e entrevista.
9 — Prazo e procedimento de formalização das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de dez dias úteis,
contados da data de publicação no Diário da República, em requerimento
(formulário tipo disponível nos Serviços Administrativos da Escola),
dirigido ao Diretor da Escola, contendo a informação completa do candidato e entregue pessoalmente ou mediante correio registado com aviso
de receção para a seguinte morada: Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia — Rua Victor Baltazar — 2525-079 Atouguia da Baleia.
b) As candidaturas devem ser instruídas, sob pena de exclusão do
candidato, com:
Curriculum Vitae, fotocópia do B.I. ou Cartão do Cidadão, fotocópia
de certificados de habilitações/qualificação/formação, e declaração
comprovativa da experiência profissional.
10 — Prazo de reclamação — 48 horas após a fixação da lista de
graduação dos candidatos.
11 — Composição do júri:
Presidente: Isabel Cristina Nogueira Marques Correia, Subdiretora
Vogais Efetivos:
Maria Helena Avelino São Bento Correia — Adjunta do Diretor
Fernanda Maria Salvador Ferreira Caetano — Encarregada de Coordenação dos Assistentes Operacionais.
Vogais Suplentes:
Maria da Conceição Sousa Santos — Adjunta do Diretor
Luísa do Rosário Correia Franco Silva — Coordenadora Técnica
O 1.º Vogal Efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o presente ano escolar.
Nos termos do disposto do n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicado na
Bolsa de Emprego Público (http://www.bep.gov.pt), no primeiro dia útil
seguinte à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, a partir da data
da publicação no Diário da República por extrato, e no prazo máximo de
3 dias úteis contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
21 de agosto de 2015. — O Diretor, José Guilhermino Correia dos
Loios.
208894055

Agrupamento de Escolas de Avis
Aviso n.º 9841/2015
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de dois (2) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo, categoria de Assistente Operacional,
grau 1.
1 — Para efeitos do disposto na Portaria n.º 83 A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações contempladas na Portaria n.º 145-A/2011 de 06
de abril, e de acordo com o despacho de 28 de julho de 2015, do Senhor
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, torna-se
publico que se encontra aberto procedimento concursal para ocupação
de dois (2) postos de trabalho, na categoria de assistente operacional,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
determinado a termo resolutivo certo, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
2 — Descrição sumária de funções: exercício de funções de assistente
operacional.
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Avis.
4 — Remuneração ilíquida: 505,00€
5 — Prazo de validade: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2015/2016.
6 — Duração do contrato: A partir da data da assinatura do contrato
até 31 de agosto de 2016.
7 — Requisitos de admissão: São admitidos ao concurso todos os
candidatos que satisfaçam até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos de idade completos;

