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Publicitação de Oferta de Trabalho

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ACRUPAMENTO DE ESCOL.AS FERNANDO PESSOA

Procedimento Concursal comum de recrutamento para doze postos de trabalho para
prestação de serviço de limpeza e outros em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo a tempo parcial até 22 de junho de 2018

Modalidade de relação
jurídica de emprega Contratos de trabalho a termo resolutivo ceflo a tempo parcial (mIO
público
Nível orgânico Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares
Serviço Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa
Concelho de prestação

. . Lisboada actmdade
Caracterização do posto Prestação de serviços de limpeza e outros no ãmbito da carreira e categoria de assistente
de trabalho operacional, com a duração máxima de 3,5 horas/dia.

Correspondente ao completamento da escolaridade obrigatória, de acordo com a idade e
Requisitos formação e, ou, experiência profissional necessárias e suficientes para a substituição
habilitacionais daquela habilitação. de acordo com o ponto 2. do artigo 51° da Lei ri° 12-A!2008. de 21

de fevereiro.

Método de Selecção Avaliação curricular.

Remuneração ilíquida 3,67€ / hora. por hora efectivamente prestada.
Duração do contrato Até 22 de junho de 2018

Enquadramento legal Alínea h) do artigo 57° do LTFP (Lei n° 35/2014 de 20/06).

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento
de formulário próprio, aprovado por Despacho n.° 11321/2009. de 8 de Maio, publicado
no Diário da República. 2. série, a.° 89, de 8 de Maio. disponibilizado na página da
Direcção -Geral da Administração e Emprego Público. em http:flwww.dgaep.gov.pt,
podendo ser obtido na página electrónica ou junto dos serviços de administração escolar
do Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa e entregue no prazo de candidatura.
pessoalmente, nas instalações deste Agrupamento, ou enviadas pelo correio, em carta
registada com aviso de recepção, dirigidas a Diretora do Agrupamento de Escolas
Fernando Pessoa.

Comprovada experiência profissional no exercício efectivo das ffinções descritas na
caracterização do posto de trabalho, em realidade social, escolar e educativa do contexto
onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente procedimento

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão e Cartão de Identificação Fiscal (fotocópia)
Certificado de habilitações literárias (fotocópia)
Currículum Vitae datado e assinado
Declarações da experiência profissional (fotocópia)
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia)

Por 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação do aviso de abertura
n°10099’ 2017 no D.R. 2. Série — N° de 169 de 1 de setembro de 2017.
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Apresentação e
formalização da
candidatura

Telefone: 21 85031 50 Morada: Rua Cidade de Carmona, 1800-081 LISBOA


