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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Santarém

Aviso (extrato) n.º 16320/2020

Sumário: Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de dois postos de tra-
balho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 
para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional.

O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Santarém torna público a abertura de proce-
dimento concursal em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial, 
para a carreira e categoria de assistente operacional, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011.

1 — Número de trabalhadores: 2 (dois), com 3,5 horas/dia.
2 — Local de trabalho: Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, Santarém.
3 — Horário semanal: 17,5 /horas semanais.
4 — Remuneração ilíquida; 4,25 €/hora.
5 — Duração: até 30 de junho de 2021.
6 — Habilitações exigidas: escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento), que 

pode ser substituída por experiência profissional comprovada.
7 — Método de seleção: Dada a urgência do procedimento, será utilizada como único método 

de seleção a avaliação curricular.
8 — Prazo de concurso: 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da República.
9 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista graduada dos candidatos.
10 — Formalização de candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso pró-

prio que poderá ser obtido nos serviços de Administração Escolar na Escola Secundária Dr. Ginestal 
Machado, sita na Praceta Bento de Jesus Caraça, em Santarém.

11 — Publicitação: Os interessados deverão consultar os locais de estilo da escola, onde 
se encontram todas as informações necessárias, bem como a página eletrónica do agrupamento 
https://ae-ginestalmachado.pt.

12 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 
2020/2021.

14 de setembro de 2020. — O Diretor, António Pina Braz.
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