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EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Secundária de Penafiel
Aviso n.º 1457/2020
Sumário: Contratação de dois assistentes operacionais (M/F) em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo a tempo parcial para a carreira e categoria de assistente operacional.

A Escola Secundária de Penafiel torna público que pretende contratar 2 Assistentes Operacionais (M/F) 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 125-A/2019, de 30 de abril.
Número de Trabalhadores: 2
Local de Trabalho: Escola Secundária de Penafiel
Função: Carreira de Assistente Operacional — Grau 1
Horário Semanal: 3h30m/dia — 17h30m/semana
Remuneração ilíquida — €3,67/hora, acrescida de €4,77 de subsídio de refeição
Duração do Contrato: de janeiro a 9 de junho de 2020
Requisitos legais exigidos: Possuir escolaridade obrigatória.
Validade do Concurso: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar de 2019/2020.
Condições de referência:
1 — Habilitações Literárias.
2 — Experiência Profissional com alunos, na categoria de Assistente Operacional.
3 — Experiência na Unidade Orgânica/Serviço, na categoria de Assistente Operacional.
4 — Qualificação Profissional/Formação.
Critérios de seleção — avaliação curricular:
1 — Habilitações Literárias — (20 %)
1.1 — Escolaridade Obrigatória de acordo com a idade do candidato — 10
1.2 — 12.º ano ou mais — 20
2 — Experiência Profissional com alunos, na categoria de Assistente Operacional (25 %)
2.1 — Ate 1 ano de serviço — 5
2.2 — De 1 a 4 anos de serviço — 10
2.3 — Mais de 4 anos de serviço — 20
3 — Experiência na Unidade Orgânica/Serviço, na categoria de Assistente Operacional — (50 %):
3.1 — Até 1 ano de serviço — 5
3.2 — De 1 a 4 anos de serviço — 10
3.3 — Mais de 4 anos de serviço — 20
4 — Qualificação Profissional/Formação (5 %)
4.1 — Com qualificação certificada na Área de Assistente Operacional — 20
4.2 — Com qualificação certificada noutras áreas — 10
Prazo de concurso: 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da data da publicação do presente
aviso.
Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de graduação dos candidatos.
As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso próprio que será fornecido aos interessados durante as horas normais do expediente, nos Serviços Administrativos da Escola Secundária
de Penafiel, estando também disponível na página eletrónica da Escola, em www.espenafiel.org.
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A candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, de fotocópias dos seguintes
documentos: certificado de habilitações literárias; declarações da experiência profissional e declarações de ações de formação frequentadas.
Composição do Júri:
Presidente: Sofia Alexandra Teles Soares Vales — Adjunta do Diretor
Vogais efetivos:
Adriano José Nery de Oliveira — Subdiretor
Sofia Alexandra Serrano Lopes de Sá — Encarregada do Pessoal Assistente Operacional
Vogais suplentes:
Noémia Salomé Borges Ferreira — Adjunto do Diretor
Maria dos Anjos Couto Alves — Assistente Operacional
14 de janeiro de 2020. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira Nunes Leite.
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