
                                                                                            

 

 
 

Aviso 
 

Procedimento Concursal de Recrutamento 
 
 

Em cumprimento do disposto na Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e na Portaria 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que 
se encontra aberto, pelo prazo de dez dias, a contar da data de publicação em Diário da República, o 
procedimento concursal  com vista à contratação, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo a tempo parcial, com período definido de 21 de setembro a 31 de outubro de 2015, ao abrigo da 
alínea e) do artigo 57º da LTFP, para ocupação de 42 (quarenta e dois) postos de trabalho, com vista a 
colmatar as necessidades transitórias de trabalhadores, no exercício do apoio geral aos 
estabelecimentos de educação e ensino no Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas. O período 
de trabalho diário é de quatro horas (4 horas), remuneradas de acordo com a legislação em vigor.  

 
Requisitos de admissão:  
a)escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por experiência profissional comprovada, tendo em 
conta que se trata de um recrutamento para a carreira de assistente operacional de grau 1;  
b)os requisitos gerais previstos no artigo 8º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro: 
 i) nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou 
lei especial; 
 ii) 18 anos de idade completos; 
 iii) não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se 
propõe desempenhar; 
 iv) robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 
 v) cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

 
As candidaturas deverão ser formalizadas em suporte de papel, em formulário próprio, aprovado por 
despacho nº 11321/2009, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 89, de 8 de maio, disponível nos 
Serviços Administrativos da sede do Agrupamento de Escolas Linda-a-Velha e Queijas: Escola Secundária 
Professor José Augusto Lucas, Avenida Carolina Michaelis, 2795-051 Linda-a-Velha; e em 
www.aelavq.net, devendo ser entregues pessoalmente nos Serviços Administrativos da sede do 
Agrupamento ou enviadas por correio registado, com aviso de receção. 
Os requerimentos de admissão, devidamente preenchidos e assinados, deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos: 
a)documento de identificação (fotocópia); 
b)documento comprovativo das habilitações literárias exigidas (fotocópia); 
c)declarações de experiência profissional relevante para o exercício das funções do lugar a concurso; 
d)certificados da formação profissional descrita no formulário de candidatura (fotocópia). 
 
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2015/2016. 

 
Linda-a-Velha, 25 de agosto de 2015 
 
O Diretor, 
Carlos Alberto Dias Guerreiro 
 
 
 

http://www.aelavq.net/

