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Publicação de Oferta de Emprego 
 

 

Tipo de Oferta 

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira 

e categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e 

constituição de reserva de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar 

necessidades transitórias.   

Nível Orgânico Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Local de 

Trabalho 
Escolas do Agrupamento de Escolas de Sampaio 

Carreira / 

Categoria 
Assistente Operacional 

Nº Vagas 2 

Método de 

seleção 

Nos termos do artigo 36.º da LTFP e do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, aplicam-se os 

métodos de seleção obrigatórios Prova de Conhecimentos (PC) e Avaliação Psicológica (AP). 
Os candidatos que estejam a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade 

caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidatos em 

situação de valorização profissional que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela 

atribuição, competência ou atividade, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, os métodos 

de seleção a aplicar são a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista de Avaliação de 

Competências (EAC). 
Remuneração Nível 4 da tabela remuneratória única, à qual corresponde o montante pecuniário de € 635,07. 

Enquadramento 

Legal 

O presente procedimento rege-se pelas disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 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, Portaria n.º 

1553-C/2008, de 31 de dezembro e Código do Procedimento Administrativo. 

Requisitos de 

admissão 

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, convenção internacional 

ou 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; 

Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) ou de curso que 

lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1, de acordo com o previsto na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP. 
A título excecional, no presente procedimento concursal é admissível em substituição do nível 

habilitacional, a relevância da formação ou experiência profissionais conforme o n.º 2 do artigo 

34.º da LTFP. 

Apresentação e 

formalização da 

candidatura 

As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriamente, 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 entrega, nas instalações do Agrupamento de 

Escolas de Sampaio, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 7 do presente 

Aviso, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do Agrupamento de 

Escolas até ao último dia do prazo para apresentação das candidaturas 

Documentos a 

apresentarem 

Curriculum Vitae; 

Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias; 

Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de 

setembro; 

Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas com indicação 

da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, 

caso existam; 

Caso seja detentor de relação jurídica de emprego público, declaração emitida pelo serviço 

onde o candidato se encontra a exercer funções, devidamente atualizada e autenticada, onde 

conste, de forma inequívoca a modalidade de vínculo de emprego público, bem como da 

http://www.dgae.mec.pt/
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carreira e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração 

base que detém, com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e competências 

inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser complementada 

com informação referente à avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior 

a 3 anos. 

Prazo 
Por 10 dias úteis a contar da data da publicação do anúncio no DR – Aviso nº 6238/2019 – DR nº 

68 II Série de 05-04-2019  

Contactos 
Telefone: 212688160 

e-mail: secretaria@esec-sampaio.net 

 

Sampaio, 5 de abril de 2019 

 

O Diretor, 

 

 Rui do Bem 

 

 

 


