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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora

Aviso (extrato) n.º 16204/2021

Sumário: Procedimento concursal comum para seis postos de trabalho em funções públicas por 
tempo parcial para a carreira e categoria de assistente operacional.

Abertura do procedimento concursal comum para preenchimento de seis postos
de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo certo

a tempo parcial para a carreira e categoria de assistente operacional

1 — Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, os números 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, e os artigos 37.º 
e 38.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho e dando cumprimento ao previsto na Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se 
público que por despacho de 17/08/2021, da Senhora Diretora do Agrupamento de Escolas André 
de Gouveia, Évora, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publica-
ção deste aviso no Diário da República o procedimento concursal comum para preenchimento de 
6 (seis) postos de trabalho, com duração de 3,5 horas/ dia, para as funções correspondentes à 
categoria de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas, na modalidade de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, até ao dia 30 de junho de 2022. 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.

2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, o presente 
aviso é publicado no Diário da República, 2.ª série, por extrato, bem como no sítio da Internet deste 
Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Évora, de forma integral, e num jornal de expansão 
nacional por extrato, no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.

17 de agosto de 2021. — A Diretora, Maria de Lurdes Beraldo de Brito.
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