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AVISO 
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde 
 

Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, os n.º 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º da LTFP, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e dando cumprimento aos trâmites previstos na 

Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, torna-se público que se encontra aberto o procedimento 

concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria 

de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas com o período definido até 30 de 

junho de 2022, na modalidade de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo a 

tempo parcial. 

Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Vila Verde 

Função: Prestação de serviços/tarefas — serviço inerente à categoria de assistente operacional, 

de grau 1. 

Horário Semanal: 3,5 horas/dia - 2 Postos de Trabalho 

Remuneração mensal auferida — 322,54 € 

Critérios de seleção: 

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da LTFP e da alínea c) do artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019 

e dada a urgência do procedimento, o método de seleção será exclusivamente a Avaliação 

Curricular (AC), que visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação 

académica e a experiência profissional: 

Habilitação Literária (HAB), graduada com a seguinte pontuação: 

i) 20 Valores — Escolaridade obrigatória e ações de formação relevantes; 

ii) 16 Valores — Escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado, mas sem ações de 

formação relevantes; 

iii) 12 Valores — Sem escolaridade obrigatória, mas com experiência profissional comprovada; 

iv) 10 Valores - Sem escolaridade obrigatória, mas com ações de formação relevantes. 

Experiência Profissional (EP), tempo de serviço no exercício das funções a desempenhar, com 

um nível de desempenho elevado, para as quais se promove o presente procedimento 

concursal, de acordo com a seguinte pontuação: 
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i)  20 Valores — 5 anos ou mais de tempo de serviço; 

ii) 16 Valores — mais de 3 anos a menos de 5 anos de tempo de serviço; 

iii) 14 Valores — mais de 1 ano a menos de 3 anos de tempo de serviço; 

iv) 12 valores — menos de 1 ano de tempo de serviço; 

v)  10 valores — sem experiência profissional. 

A valoração do método anteriormente referido será convertida numa escala de 0 a 20 valores, 

de acordo com a especificidade do método, através da aplicação da seguinte fórmula: 

AC = (HAB+EP)/2 

Prazo de concurso: 5 dias úteis após publicação em Jornal de expansão nacional bem como na 

página eletrónica do agrupamento. 

Prazo de reclamação: 48 horas após a publicação da lista de classificação dos candidatos. 

As candidaturas serão formalizadas mediante impresso próprio, que será fornecido aos 

interessados durante as horas normais de expediente, nos serviços Administrativos do 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde. 

Composição do Júri: 
Presidente: …………………………………………. Manuel Joaquim Flores Fernandes (Subdiretor); 

Vogais efetivos: …………………… Florbela Maria Quintela Alves (Adjunta do Diretor) e Cristina 

Carneiro Costa (Coordenadora Operacional); 

Vogais suplentes: ……………… Armando José da Silva Abreu (Adjunto do Diretor) e Zita Adriana 

Soutelo Monteiro de Barros (Adjunta do Diretor). 

O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por Florbela Maria Quintela 

Alves (Adjunta do Diretor). 

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 

2021/2022. 

 

Vila Verde, 04 de setembro de 2021 

 

O Diretor, 

 

(António Alberto da Rocha Rodrigues)  


