Aviso
(Extracto)
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 postos de trabalho para o
cumprimento de 3,5 horas diárias, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional.

(publicado no Diário da República, 2.ª série – n.º 168, de 31 de agosto de 2018, através do Aviso n.º 12510/2018 e
na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta: OE201809/0001, em 03-09-2018)

Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, os nº2, 3, 4 e nº6 do artigo 36º e artigos 37º e 38º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril e de acordo com a
autorização, proferida pelo Exmo Senhor Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, tornase público que por meu despacho de 20/08/2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis (até ao dia 14/09/2018, inclusive), a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, o procedimento concursal comum na modalidade de contrato de trabalho
em funções publicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, ao abrigo da alínea h) do artigo
57º da Lei 35/2014, de 20 de junho, para 4 assistentes operacionais, para o cumprimento de
3,5 horas diárias a serem prestadas nos dias úteis, até ao dia 14 de junho de 2019.

Todos os interessados deverão consultar o aviso integral do presente procedimento concursal
comum na página electrónica da Escola no sítio www.aepaa.pt ou nas instalações da mesma
no placar destinado para o efeito, onde consta toda a informação útil e necessária sobre a
legislação aplicável, o âmbito de recrutamento, a caracterização dos postos de trabalho, a
remuneração base prevista, os requisitos de admissão, a formalização das candidaturas, os
métodos de selecção, a composição do Júri, as normas de exclusão e notificação dos
candidatos e sobre a ordenação final dos candidatos.
Portimão, 03 de setembro de 2018.
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