Aviso de Abertura de Concurso
(Carreira de Assistentes Operacionais)
Tendo presente o teor do Despacho n.º 8771/2018, proferido em 9 de agosto de 2018
pela Diretora-Geral da Administração Escolar, em Regime de Suplência, Susana Maria
Castanheira Lopes, publicado em 14 setembro de 2018 no Diário da República, 2.ª série,
n.º 178, faz-se saber que se encontra aberto procedimento concursal comum com o
objectivo de proceder à celebração de 4 contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado para a categoria de assistente operacional da carreira
com a mesma designação, restrito aos trabalhadores sem o vínculo jurídico adequado,
reconhecido por parecer favorável homologado pelos membros do Governo competentes
– Ministro das Finanças, Ministro do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social e
Ministro setorial, identificados no Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da
Educação (SIGRHE), no portal da Direção Geral da Administração Escolar
(www.dgae.mec.pt).
1- Legislação aplicável: Este procedimento concursal de regularização é um
procedimento comum de recrutamento, sujeito ao regime e tramitação previstos
na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho e na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, com as especificidades decorrentes da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro;
2- Local de trabalho: estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de
Barcelos, cuja sede (Escola Secundária de Barcelos) se localiza na Avenida João
Paulo II- 4750-304- Barcelos;
3- Remuneração: 580.00€
4- Habilitações mínimas: escolaridade obrigatória;
5- Requisitos de admissão: Apenas podem ser admitidos ao presente
procedimento concursal os trabalhadores que tenham sido considerados sem o
vínculo adequado no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017 e durante
pelo menos um ano à data da abertura do procedimento concursal de
regularização;
6- Termo indeterminado;
7- Apresentação de candidatura: As candidaturas deverão ser formalizadas
eletronicamente, através de formulário da candidatura disponibilizado no SIGRHE
pelo que os candidatos deverão estar registados nesta plataforma;
8- Júri de seleção:
Presidente: Augusto Manuel Alves Vilas Boas
Vogais: Dulce Maria Torres Miranda e Victor Manuel Sousa Martins.
Suplentes: Ana Maria Macedo Martins e Maria de Fátima Castro Fernandes.
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