
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE201508/0418

Tipo Oferta: Procedimento Concursal Comum

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Educação e Ciência

Orgão / Serviço: Agrupamento de Escolas n.º 1 de Santiago do Cacém (Escola Secundária Manuel 
da Fonseca - Sede)

Vínculo: CTFP a termo resolutivo certo

Duração: 12

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Assistente Operacional

Categoria: Assistente Operacional

Grau de Complexidade: 1

Remuneração: Remuneração mínima mensal garantida

Sumplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

- Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas 
em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis;
- Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento 
dos órgãos e serviços podendo comportar esforço físico;
- Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos 
mesmos.

Requisitos de Admissão

Nomeação definitiva

Nomeação transitória, por tempo determinável

Nomeação transitória, por tempo determinado

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

CTFP a termo resolutivo certo

CTFP a termo resolutivo incerto

Sem Relação Jurídica de Emprego Público

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Parecer dos membros do governo (n.º 
6 do artigo 6º da LVCR):

Nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril e mediante o Despacho 
do Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar de 
28/07/2015, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de dez dias 
úteis a contar da publicação deste Aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal comum para preenchimento de dois (2) postos de 
trabalho da carreira e categoria de assistente operacional no Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas, a termo resolutivo certo, com período definido a partir da data de 
assinatura do contrato até ao dia 31 de agosto de 2016, ao abrigo da alínea e) 
do artigo 57º da LTFP.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano 
escolar 2015/2016. 
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Habilitação Literária: 9º ano (3º ciclo ensino básico)

Locais de Trabalho

Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de 
Santiago do 
Cacém (Escola 
Secundária Manuel 
da Fonseca - 
Sede)

1 Estrada de Santa Cruz 7540121 
SANTIAGO DO 
CACÉM

Setúbal                 
               

Santiago do 
Cacém                  
    

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos:

Envio de Candidaturas para: Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém-Estrada de Santa Cruz-7540-121
-Santiago do Cacém

Contacto: 269750080

Data Publicitação: 2015-08-27

Data Limite: 2015-09-09

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social: Jornal o Correio da manhã

Texto Publicado em Joral Oficial: Ministério da Educação e Ciência Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém AVISO Procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de 1 posto de trabalho em regime de 
Contrato a Termo Resolutivo Certo, para a carreira de assistente operacional, 
grau 1. Publicado em Diário da República 2ª.série, nº. 166, de 26 de agosto de 
2015, pelo aviso de abertura nº. 9602/2015 e na página electrónica do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, e Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) Nível Orgânico - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Serviço - Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém Função - Assistente 
Operacional Remuneração auferida – Remuneração mínima mensal garantida, 
acrescida do subsídio de refeição Duração do contrato 12 meses Requisitos 
habilitacionais - Escolaridade Obrigatória ou de curso que lhe seja equiparado 
(9º.ano), a que corresponde o grau de complexidade 1 de acordo com o previsto 
na alínea a ) do nº.1 do artigo 86 da Lei nº.35/2014 de 20/06. Métodos de 
Seleção - Avaliação Curricular e Entrevista Profissional Período de Reclamação - 
48 horas Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2015/2016. Contacto: 269750080 26 de agosto de 2015. 
O Diretor Manuel Botelho Mourão 

Observações

Foi feito pedido de declaração de retificação para Diário da República da alteração do posto de trabalho de "2 postos" para "1 
posto de trabalho".O nosso pedido de retificação tem o nº.208905476 de 26/08/2015.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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Opositores Obrigatórios (Candidatos em SME)

Questionário de Termino da Oferta

Admitidos

Masculinos: Femininos:

Total:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Recrutados

Masculinos: Femininos:

Total:

Total Portadores Deficiência:

Total SME:

Total Com Auxílio da BEP:

Resultados

Alteração de Júri
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