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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, Porto

Aviso (extrato) n.º 20411/2019

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para contratos de trabalho a termo resolu-
tivo certo para assistentes operacionais.

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 6 postos de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo

 a tempo parcial para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional

Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º e n.º 5 do artigo 56.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do dis-
posto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por despacho 
de 27/11/2019 da Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos Escolares, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum para preenchimento de 6 postos de traba-
lho — 3,5 horas diárias — para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional 
deste Agrupamento de Escolas Garcia de Orta na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo a tempo parcial.

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalha-
dores com vínculo de emprego público, aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado 
parecer prévio à entidade gestora da valorização profissional — INA, que declarou a inexistência 
de trabalhadores em situação de valorização profissional para os postos de trabalho a preencher.

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 41 da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 d abril, declara-
-se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e não ter sido efetuada 
consulta prévia à entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento (EC-
CRC), uma vez que não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos de entre os previstos 
no artigo 34.º da Portaria n.º 125 -A/2019.

1 — Local de trabalho — Os postos de trabalho a contratar terão lugar numa das escolas 
pertencentes ao Agrupamento de Escolas Garcia de Orta

2 — Caracterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho a ocupar caracterizam -se 
pelo exercício de funções correspondentes à 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 
auxiliar de ação educativa

3 — Formalização das candidaturas:

a) Prazo de candidatura — 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação 
do presente Aviso no Diário da República.

b) Forma — A apresentação das candidaturas deverá ser efetuada em suporte de papel, 
formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado por 
Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 
8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico da Direção -Geral da Administração e Emprego 
Público (DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou junto dos 
serviços de administração escolar do Agrupamento de Escolas Garcia de Orta e entregues no prazo 
de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo correio, para a Rua Pinho 
Leal 4150 -620 Porto, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do Agrupamento 
de Escolas Garcia de Orta.
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Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos se-
guintes documentos:

Curriculum Vitae;
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro;
Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas com indica-

ção da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram e respetiva duração, 
caso existam;

Caso seja detentor de relação jurídica de emprego público, declaração emitida pelo serviço 
onde o candidato se encontra a exercer funções, devidamente atualizada e autenticada, onde 
conste, de forma inequívoca a modalidade de vínculo de emprego público, bem como da carreira 
e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração base que detém, 
com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e competências inerentes ao posto de 
trabalho ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser complementada com informação referente 
à avaliação do desempenho relativa ao último período, não superior a 3 anos.

Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos de admissão ao con-
curso, os candidatos com deficiência devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau 
de incapacidade e tipo de deficiência.

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da Lei.
Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de dúvida sobre a situação 

que descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
4 — Métodos de seleção
Considerando a urgência do procedimento e atento o disposto no n.º 5 do artigo 56.º, no 

artigo 36.º da LTFP e no artigo 5.º da Portaria n.º 125 -A/2019, aplica -se o método de seleção Ava-
liação Curricular (AC).

5 — Prazo de validade: Ao abrigo da alínea h) do artigo 57 da LTFP os contratos a celebrar 
são válidos desde a data da sua assinatura até 19 de junho de 2020.

6 — A publicação integral do presente aviso pode ser consultada na BEP, acessível
 em www.bep.gov.pt.

4 de dezembro de 2019. — O Diretor, Rui Manuel Fonseca da Silva.
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