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 Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia

Aviso (extrato) n.º 9433/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar ne-
cessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento 
interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em 
vista assegurar necessidades transitórias.
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 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, torna -se público que, por despacho do Di-
retor do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, de 15/05/1019, no uso 
das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 
da Diretora -Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro 
de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 1 de 
março de 2019, 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, o procedimento concursal comum para preenchimento de 
8 (oito) postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria 
de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

O aviso integral deste procedimento está disponível na Bolsa de 
Emprego, em www.bep.gov.pt bem como no sítio da Internet deste 
Agrupamento de Escolas Gaia Nascente.

16/05/2019. — O Diretor, Sérgio António Moreira Afonso.
312306113 

 Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira — Leiria

Aviso n.º 9434/2019

Anulação do Procedimento Concursal Comum
Por se constatarem desconformidades que inviabilizam as operações 

do Procedimento Concursal comum de Recrutamento para preenchi-
mento de um (1) posto de trabalho em regime de Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria 
de assistente operacional, aberto pelo Aviso n.º 7553/2019, publicado 
na 2.ª série do Diário da República n.º 84, de 02 de maio, pp.13353 
a 13355, publicitado na Bolsa de Emprego Público, código de oferta, 
OE201905/0029, de 3 de maio, no site oficial deste agrupamento (http://
aehenriquesommer.ccems.pt) e no Jornal de Leiria, edição de 02 de maio 
de 2019, determino a sua anulação. Os opositores a este procedimento 
concursal serão notificados em conformidade.

15 de maio de 2019. — O Diretor, Jorge Manuel Ruivo Bajouco.
312308925 

 Agrupamento de Escolas João Silva Correia, 
São João da Madeira

Aviso n.º 9435/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para o 
preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista 
assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de 
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, 
tendo em vista assegurar necessidades transitórias.
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 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, torna -se público que, por despacho do Diretor do Agru-
pamento de Escolas João da Silva Correia, de 4 de abril de 2019, no uso 
das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 
da Diretora -Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro 

de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 1 de 
março de 2019, 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, o procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho para as funções correspondentes à carreira e categoria 
de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas João da Silva 
Correia, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. Os candidatos deverão ser detentores 
da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) ou de 
curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 
1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP. 
A título excecional, no presente procedimento concursal é admissível 
em substituição do nível habilitacional, a relevância da formação ou 
experiência profissionais conforme o n.º 2 do artigo 34.º da LTFP. Nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019 a 
publicação integral deste procedimento concursal encontra -se disponível 
na página eletrónica da Bolsa de Emprego Público em https://www.bep.
gov.pt/ e no sítio da internet do Agrupamento de Escolas João da Silva 
Correia em http://www.aejsc.pt/.

Os postos de trabalho a ocupar caracterizam -se pelo exercício de 
funções na carreira e categoria de assistente operacional, tal como des-
crito 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, de acordo 
designadamente com o seguinte perfil de competências:

a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utiliza-
dores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;

b) Prestar informações, utilizar equipamentos de comunicação, in-
cluindo estabelecer ligações telefónicas, receber e transmitir mensa-
gens;

c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático 
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

d) Exercer atividades de apoio aos serviços de ação social escolar, 
laboratórios, refeitório, bar e bibliotecas escolares, de modo a permitir 
o seu normal funcionamento;

e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, 
assegurando a sua manutenção e gestão de stocks necessários ao seu 
funcionamento;

f) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e 
jovens com vista a assegurar um bom ambiente educativo;

g) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, 
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de 
prestação de cuidados de saúde;

i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços.

16 de maio de 2019. — O Diretor, António Manuel Valente Mota 
Garcia.

312306487 

 Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra — Filho, Porto

Aviso n.º 9436/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-
mento de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar 
necessidades permanentes.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 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, torna -se público que, por despacho do 
Diretor do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra, Filho, Porto 
de 16/05/2019, no uso das competências que lhe foram delegadas por 
Despacho n.º 2103/2019 da Diretora -Geral da Administração Escolar 
proferido em 25 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série — n.º 43 — 1 de março de 2019, 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, o procedimento concursal 
comum para preenchimento de um posto de trabalho para as funções 
correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento 
de Escolas Leonardo Coimbra, Filho Porto, na modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.


