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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, Pombal

Aviso (extrato) n.º 7271-A/2021

Sumário: Procedimento concursal para preenchimento de dois postos de trabalho para assis-
tente operacional.

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas

por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente operacional

1 — Abertura, prazo de candidatura e categoria — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, arti-
gos 33.º a 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada 
pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, torna -se público que, por despacho do Diretor do 
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, de 15/03/2021, no uso das competências que lhe foram 
subdelegadas por Despacho n.º 818 -B/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 12, 
de 19 de janeiro de 2021, se encontra aberto, contados a partir do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso na Bolsa de emprego público (BEP). o procedimento concursal comum para 
preenchimento de dois postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assis-
tente operacional deste Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado.

2 — Local de trabalho — Estabelecimentos do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, com 
sede na Rua Pinhal Leitão, 3100 -399 Pombal.

3 — Caracterização do posto de trabalho — O posto de trabalho a ocupar caracteriza -se pelo 
exercício de funções na carreira e categoria de assistente operacional, tal como descrito no Anexo 
referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, e de acordo com as atividades inerentes às de Assistente 
Operacional.

4 — Habilitação académica ou profissional exigida — é exigida a escolaridade obrigatória 
(considerada conforme a data de nascimento) ou curso equiparado. A título excecional podem ser 
admitidos candidatos com formação ou experiência relevante na área funcional, em substituição 
da habilitação.

5 — Publicação Integral — A publicação integral deste Aviso encontra -se publicada na Bolsa 
de Emprego Público, em https://www.bep.gov.pt/default.aspx, assim como na página da internet 
do Agrupamento, em https://agpais.edu.pt/

6 — Informações adicionais — na página da internet do Agrupamento em https://agpais.edu.pt/.

1 de abril de 2021. — A Diretora, Sara Maria Baptista da Rocha.
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