Educação
Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Santo Tirso

Declaração de retificação

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 postos de
trabalho em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo
parcial, para carreira e categoria de assistente operacional, de grau 1.

Para os devidos efeitos se torna público que se retifica o aviso n.º 12102/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 04 de outubro de 2016, assim
onde consta:
«1 – Nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 145-A/2011, de 06 de
abril, torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, Santo Tirso, de 16/09/2015, no uso das competências que lhe foram
delegadas, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preenchimento de
10 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional deste
Agrupamento de Escolas, com termo a 09 de junho de 2016, na modalidade de contrato
de trabalho a termo resolutivo certo.
[…]
7 - Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos
gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:
A constituição da relação jurídica de emprego público depende da reunião, pelo
trabalhador, além de outros que a lei preveja, dos seguintes requisitos:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício
daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

[…]
14 - Métodos de seleção
a) – Método de seleção obrigatório:
Avaliação

curricular

-

(50%)

visa

analisar

a

qualificação

dos

candidatos,

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional,
relevância da experiência adquirida e da formação realizada e tipo de funções
exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às centésimas,
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das classificações
dos elementos a avaliar. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
Habilitação Académica de Base (HAB) ou curso equiparado, Experiência Profissional
(EP), Formação Profissional (FP)
Entrevista de avaliação das competências exigíveis ao exercício da função – (50%)»

Deve constar:
«1 – Nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria nº 145-A/2011, de 06 de
abril, torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas D.
Afonso Henriques, Santo Tirso, de 16/09/2015, no uso das competências que lhe foram
delegadas, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preenchimento de
2 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional deste
Agrupamento de Escolas, com termo a 31 de dezembro de 2016, na modalidade de
contrato de trabalho a termo resolutivo certo.
[…]
7 - Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos
gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro:
A constituição da relação jurídica de emprego público depende da reunião, pelo
trabalhador, além de outros que a lei preveja, dos seguintes requisitos:
b) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial;
c) 18 anos de idade completos;
d) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício
daquelas que se propõe desempenhar;

e) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
f) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
[…]
14 - Métodos de seleção
Método de seleção obrigatório:
Avaliação

curricular

-

(50%)

visa

analisar

a

qualificação

dos

candidatos,

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional,
relevância da experiência adquirida e da formação realizada e tipo de funções
exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às centésimas,
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das classificações
dos elementos a avaliar. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
Habilitação Académica de Base (HAB) ou curso equiparado, Experiência Profissional
(EP), Formação Profissional (FP)
Entrevista de avaliação das competências exigíveis ao exercício da função – (50%)»

Vila das Aves, 26 de setembro de 2016, O Diretor – Rui Vitor Morrão Sousa

