
DGEstE – DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO
Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora

Ano Letivo 2020/ 2021

Despacho nº.: 13

Data: 13 de agosto de 2021

Âmbito: Procedimento concursal para a seleção de assistentes operacionais
para celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a
tempo parcial e constituição de reserva de recrutamento para efeitos de
substituição para o ano letivo de 2021/2022;

Considerando:

o despacho do Senhor diretor Geral dos Estabelecimentos escolares, datado de 29
de julho passado,

a inexistência de elementos em mobilidade ou em processo de valorização
profissional de acordo com informações do Instituto Nacional de Administração (INA)
de 12 do corrente mês de agosto,

as competências do diretor definidas na legislação, nomeadamente no que concerne
à gestão dos recursos humanos,

Nomeio como júri do procedimento concursal para a seleção de assistentes operacionais
para celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial e
constituição de reserva de recrutamento para efeitos de substituição para o ano letivo de
2021/2022:

Silvino António Barata Alhinho como presidente;

Jacinta Peres, coordenadora técnica e

Ana Cristina Ferreira, psicóloga que integra a equipa multidisciplinar do Espaço
ComTacto;

Dado a urgência do procedimento, no sentido de garantir as condições plenas de abertura e
início do novo ano letivo, são condições de seleção, considerando os artigos 37º e 38º da
Lei do Trabalhador em Funções Públicas (LTFP, aprovada pela Lei nº. 35/2014 de 20 de
junho, a

formação inicial, devendo todo/a o/as candidato/as possuir, no mínimo, a
escolaridade obrigatória;

análise curricular, nomeadamente, experiência na função, e

formação complementar,

Da seleção de candidato/as será elaborada lista de ordenação no sentido de garantir que
este concurso seja válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar.
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O contrato de trabalho a celebrar será a termo resolutivo certo a tempo parcial, com período
definido de 17 de setembro a 30 de junho de 2022, ao abrigo da alínea h) do artº. 57º da
LTFP.

Do procedimento em apreço deve ser publicitado em jornal de âmbito nacional e na página
do AE.

Évora, 13 de agosto de 2021.

O diretor
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