PARTE C

Diário da República, 2.ª série
N.º 91

11 de maio de 2021

Pág. 75

EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro
Aviso (extrato) n.º 8658/2021
Sumário: Procedimento concursal para a contratação de um assistente técnico — contrato por
tempo indeterminado.

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de assistente técnico, tendo em vista assegurar necessidades permanentes

1 — Torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas de Casquilhos,
Barreiro, de 15/04/2021, 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 1 (um) posto de trabalho para as funções correspondentes à carreira e à categoria de assistente técnico deste Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro,
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.
2 — Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro, sito na Quinta dos
Casquilhos, 2830-046 Barreiro.
3 — Caracterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho a ocupar caracterizam-se
pelo exercício de funções na carreira e na categoria de assistente técnico, tal como descrito no
anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP.
4 — Posicionamento remuneratório — 1.ª posição remuneratória da categoria de assistente
técnico da carreira de assistente técnico, nível 5 da tabela remuneratória única (EUR: 703.13 €).
5 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais
de admissão previstos no artigo 17.º da LTFP, nomeadamente:
Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição da República Portuguesa,
por convenção internacional ou por lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas
que se propõe a desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
b) Ser titular do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2 de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º
da LTFP, não se admitindo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional e possuir preferencialmente competências na área digital designadamente
em software de processamento de texto e de folha de cálculo.
6 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).
7 — Publicação integral — Nos termos da lei, o presente aviso é publicitado no Diário da
República, 2.ª série, por extrato, bem como no sítio da Internet deste Agrupamento de Escolas de
Casquilhos, Barreiro (www.aecasquilhos.pt) e na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), de
forma integral, no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.
30 de abril de 2021. — O Diretor, Luís Miguel Mota Rino.
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