
Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra 

 

Aviso 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho 

em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para as 

funções correspondentes à categoria de assistente operacional. 

 

1 – Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º e n.º 5 do artigo 56.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 19.º 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 torna-se público que, por despacho 

do Diretor do Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra, de 12/11/2017, no uso das 

competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 9676-B/2017 da Diretora-Geral da 

Administração Escolar proferido em 2 de novembro de 2017, publicado em 3 novembro de 

2017 no Diário da República, 2.ª série, 1.º Suplemento, n.º 212, se encontra aberto, pelo 

prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso 

em 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 na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 

certo. 

 

2- As candidaturas devem ser apresentadas em suporte de papel através de impresso próprio, 

disponibilizado no site http://www.esgbarros.pt,ou através dos serviços de administração 

escolar, da escola sede, Escola Básica e Secundária de Gama Barros, acompanhadas de 

Fotocópia do Cartão de Cidadão/BI, Currículo Vitae e/ou quaisquer documentos que o 

candidato considere importantes. Deverão ser entregues nos serviços de administração 

escolar, no prazo de dez dias úteis, contados a partir da publicação de aviso no Diário da 

República, ou enviadas por correio registado para o Agrupamento de Escolas D. Maria II, Rua 

da Esperança 2735-473 Cacém. 

 

Cacém, 22 de novembro de 2017 

O Diretor, 

António Manuel Ferreira Rodrigues Gouveia 

http://www.esgbarros.pt/

