
Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa

Procedimento concursal de recrutamento para a contrataçäo em regime de contrato atermo

resolutivo para a carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista a

constituico de reserva de recrutamento, para assegurar necessidades transitórias.

1. Nos termos dos n.s 2 e 4 do artigo 332.2 e 389 da Lei Geral do Trabaiho em Funcâes
Püblica (LTFP)dezembro, aprovada peta Lei n9 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo

11 da Portaria n2 125-A/2019 de 30 de abril, torna -se püblico que, por despacho do Diretor
do Agrupamento de Escolas de Vita Viçosa, de 06/07/2020, no uso das competências que the
forarn delegadas pelo Despacho n.2 7151-B/2020 do Subdiretor-Geral, proferido em 14 de
juiho de 2020, publicado no Diário da Repiblica, 2 série, n2 135, Parte C, a 14 de julho 2020,

se encontra aberto, peto prazo de 10 dias üteis a contar da publicaco do presente Aviso em
Diário da Repubtica, o procedimento concursal comurn para a constituiço de retaço jurIdica
de emprego ptbJico por tempo indeterminado para o preenchimento de postos de trabaiho
pra as funcöes correspondentes a carreira e categoria de assistente operacional de
Agrupamento de Escolas de Vita Viçosa, na modalidade de contrato a termo resolutivo para a
carreira e categoria de assistente técnico, tendo em vista a constituiço de reserva de
recrutamento, para assegurar necessidades transitórias, nos termos do artigo 32 da Portaria n2
125-A/2019, de 30 de abril.

2. Em cumprimento do disposto no artigo 34 do regime de valorizaço profissional dos
trabaihadores corn vInculo de emprego püblico, aprovado pela Lei n9 25/2014, de 30 de rnaio,
foi solicitado parecer prévio a entidade gestora da valorizaço profissional - INA, que declarou
a inexistência de trabaihadores em situaço de valorizacâo profissional para os postos de
trabaiho a preencher.

3. Legislaçâo aplicável - 0 presente procedimento rege-se petas disposicöes contidas na
Lei n2 35/2014, de 20 de junho, Decreto Regularnentar n2 14/2008, de 31 de jutho, Portaria n2
125-A/2019, de 30 de abril, Portaria n2 1533-C/2008, de 31 de dezembro e Código de
Procedimento Adrninistrativo.

4. Arnbito do recrutamento - 0 presente recrutamento foi precedido do despacho

n9442/2020/MF de 30 de junho de 2020 de Sua Excelência o Ministro de Estado e das
Finanças, de modo a possibilitar o recrutamento de trabaihadores corn ou sern vinculo de
emprego piThilco, de acordo corn os n9s 2 e 4 do artigo 30 da LTFP.

5. Local de Trabatho - Agrupamento de Escolas de Vita Vicosa, sita na Rua da Horta do
Reguengo s/n, 7160-201 Vita Vicosa

6. Caracterizaçâo do posto de trabaiho: Os postos de trabalho a ocupar caracterizam -se
pelo exercIcio de funcôes correspondentes a categoria de assistente operacional, tat como
descrito no Anexo referido no n.2 2 do artigo 88. da LTFP, e de acordo corn as atividades
inerentes as de auxiliar de acâo educativa, de acordo designamente corn o seguinte perfil de
competências:



a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e
controlar as entradas e saldas da escola;

b) Prestar informaçöes, utilizar equipamentos de comunicaço, incluindo estabelecer Iigaçöes

telefónicas, receber e transrnitir mensagens;

c) Providenciar a limpeza, arrumaço, conservação e boa utiIizaco das instalacöes, bern
como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao desenvolvimento
do processo educativo;

d) Exercer atividades de apoio aos serviços de aço social escolar, laboratórios, refeitório, bar e
bibliotecas escolares, de modo a permitir o seu normal funcionamento;

e) Reproduzir documentos corn utilizaço de equiparnento próprio, assegurando a sua
manutenço e gestâo de stocks necessários ao seu funcionamento;

f) Participar corn os docentes no acompanharnento das crianças e jovens corn vista a assegurar

urn born ambiente educativo;

g) Cooperar nas actividades que visem a segurança de crianças e jovens na escola;

h) Prestar apoio e assistência em situaçôes de prirneiros socorros e, em caso de necessidade,
acornpanhar a criança ou o aluno a unidade de prestaçâo de cuidados de saüde;

i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento
dos serviços.

7. Posico rernuneratória: 4 posiçâo rernuneratória da carreira e categoria de assistente
operacional, nIvel 4 da tabela remuneratório ánico, a qual corresponde o rnontante pecunirio

de EUR: 645,07�

8. Requisitos de admisso:
a) Ser detentor, ate a data lirnite para apresentacao das candidaturas, dos
requisitos gerais de adrnissâo previstos no artigo 17. da LTFP norneadarnente:

I) Nacionalidade Portuguesa, quando no dispensada pela Constituiço, convençâo

internacional ou lei especial;

ii) 18 anos de idade corn pletos;

iii) No inibico do exercIcio de funçôes püblicas ou no interdiçao para o exercIcio
daquelas que se propôe a desempenhar;

iv) Robustez fIsica e perfil psIquico indispensáveis ao exercIcio das funcöes;

v)Cumprimento das leis de vacinaço obrigatória;

b) Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) ou de
curso que Ihe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1, de
acordo corn o previsto na ailnea a) do n 1 do artigo 86 da LTFP.



c) A titulo excecional, a falta de habilitaço exigida pode ser colmatada pela relevância
da formação e, cu, pela relevância da experiencia profissional, conforme dispôe o n2 2

do art2 342 da LTFP.

9. Para efeitos do disposto na alInea k) do artigo 112 da Portaria n9 125-A/2019, de 30
de abril, no pode ser admitidos candidatos que cumulativamente se encontrem integrados na
carreira, sejam titulares da categoria e, no se encontrando em mobilidade, ocupem idênticos
postos de trabaiho previstos no servico para cuja ocupaçâo se publicita o procedimento ou
seja, já sejam detentores de urn contrato na rnodalidade de relaço jurIdica de emprego
publico por tempo indeterminado no mesmo Agrupamento de Escolas ou Escola no
Agru pada.

10. Formalizaço das candidaturas:

10.1 Prazo da candidatura: 10 dias i.teis contados a partir do dia seguirite ao da publicaco do
presente aviso na Bolsa de emprego ptblico (BEP).
10.2 Forma: As candidaturas deverâo ser submetidas, obrigatoriamente, mediante

preenchirnento de formulário prOprio disponibilizado eletronicamente no Sistema
Interativo de Gestho de Recursos Humanos da Educaço - SIGRHE > Situaço Profissional>
PND - Procedimentos concursais restritos - PREVPAP FormuIrio de Candidatura no
portal da Direçäo Geral da Administraço Escolar (www.dgae.mec.pt) e formalizadas
através da entrega, nas instalacôes do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa ou enviadas
pelo correio, para a morada identificada no n.2 5 do presente Aviso, em carta registada

corn Aviso de receço, dirigidas ao Diretor do Agrupamento de Escolas ou Escola no
Agrupada ate ao ultimo dia do prazo para apresentaco das candidaturas, dos seguintes

documentos:
- Curriculum Vitae;
- Fotocópia do Certificado de Habilitaçöes;
- Certificado do registo criminal, de acordo corn o artigo 2. da Lei n.2 113/2009,

de 17 de setembro;
- Fotocópia dos documentos comprovativos de acôes de formaço frequentadas

corn indicaco da entidade que as promoveu, perIodo em que as mesmas decorreram
e respetiva duraço, caso existarn;

- Caso seja detentor de relaço jurIdica de emprego pCiblico, decIaraço ernitida
pelo servico onde o candidato se encontra a exercer funçôes, devidamente atualizada
e autenticada, onde conste, de forma inequIvoca a modalidade de vinculo de emprego
póblico, bern como da carreira e da categoria de que seja titular, da posiço, nIvel
remuneratório e remuneraço base que detém, corn descrico detaihada das funçöes,

atividades, atribuiçôes e competências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo
candidato, devendo a mesma ser complementada corn informacâo referente a
avaliaço do desernpenho relativa ao ültimo perIodo, nâo superior a 3 anos.

10.3. Nos termos do disposto na alInea a) no n.2 8 do artigo 20. da Portaria n.2 125-A/2019, a
no apresentaco dos documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos
legalmente exigidos e atrás referidos, determina a excluso dos candidatos.



10.4 E garantida a reserva de postos de trabaiho para candidatos portadores de deficiência
comum grau de incapacidade igual ou superior a 60%, nos termos do artigo 32 do Decreto -Lei

n9 29/2001, de 3 de fevereiro.

10.5 Nos termos do n2 1 do art9 6 do Decreto-Lei n9 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos
de admisso ao concurso, os candidatos corn deficiência devem juntar documento
corn provativo do grau e tipo de deficiência.

10.6 Assiste ao jun a faculdade de exigir a quatquer candidato, no caso de düvida sobre a
situaçâo que descreve, a apresentacâo de documentos comprovativos das suas declaraçöes.

11. Métodos de Seleço:

11.1 Nos termos do n. 6 do artigo 36 da LTFP e da ailnea c) do artigo 59 da Portaria n2 125-

A/2019 e dada a urgência do procedimento, o método de selecâo será exclusivamente a

Avaliaçâo Curricular(AC), que visa analisar a quaIificaco dos candidatos, designamente a
habilitaço académica ou profissional:

11.2 Sendo que:

11.2.1 Habilitação académica de base (HAB) será graduada corn a seguinte pontuaço:

- 20 valores - escolaridade obrigatória e 60 ou mais horas de formacâo diretamente
relacionada corn a rea funcional;

16 valores - escolaridade obrigatória e ate 60horas de formacâo diretamente
relacionada corn a are funcional;

- 12 valores - Escolaridade obrigatória e sem formaçâo diretamente relacionada corn
a area funcional

- 10 valores - Sem escolaridade obrigatória e/ou formaço diretamente relacionada
corn a area funcional.

11.2.2 Experiência profissional (EP) tempo de serviço no exercIcio das funcôes a

desempenhar para as quais se promove o presente procedimento concursal, de acordo corn a

seguinte pontuaço:

-20 valores -5 anos ou mais de tempo de serviço;

- 16 valores- mais de 3 anos a menos de 5 anos de tempo de serviço;

- 14 valores - mais de 1 ano a menos de 3 anos de servico;

- 12 valores - menos de 1 ano de tempo de servico;

- 10 valores - Sem experiência



11.3 0 Jun pode exigir aos candidatos que apresentem documentos comprovativos de
factos por ele referidos currIculos que possam relevar para a apreciacão do seu mérito e
que se encontrem deficientemente comprovados.

11.4 A valoracâo do método anteriormente referido será convertida numa escala de 0 a 20
valores, de acordo corn especificidade do rnétodo, através da aplacação da seguinte

formula:

AC =(HAB~EP)/2

12 - Notificação da exclusão do procedimento concursal : os candidatos excluIdos são
notificados para a realizacão de audiência prévia nos termos do artigo 121 do Código do
Procedimento Administrativo, por uma das formas previsto n2 n21 do artigo 232 da
Portaria n9 125-A/2019, de 30 de abril.

13- Publicitação dos resultados: a publicitação dos resultados obtidos é efetuada através
da lista, ordenada alfabeticamente, afixada ern local visIvel e publico das instalacôes do
Agrupamento de Escola/Escola não Agrupada e disponibilizada na respetiva página

eletrOnica.

14- ordenacão final dos candidatos: a ordenacão final dos candidatos que completern o
procedimento é efetuada por ordem decrescente das classificaçôes quantitativas obtidas,
expressa nurna escala de 0 a 20 valores.

15- Critérios de ordenação preferencial: em caso de igualdade de valoração, serão
adotados, de acordo corn o previsto na alInea b), do ponto 2, artigo 27 da Portaria n9 125-
A/2019, de 30 de abril, os seguintes critérios de ordenacão preferencial:

a) A classificação mais elevada atribuIda na Experiencia Profissional (EP);
b) A habilitação académica rnais elevada (HAB)
c) 0 malor ntmero de horas de formacão relevante para as tarefas a desempenhar.

16- A lista unitánia de ordenação final dos candidatos aprovados, bern como a lista de
exclusão de candidatos ocorrida no decurso da aplicação do método de seleção são
notificadas aos respetivos candidatos, para a realização de audiência prévia nos termos do
artigo 121 do COdigo do Procedirnento Administrativo, por uma das formas previstas no
n21 do artigo 232 da Portaria n9 125-A/2019, de 30 de abril.

17- A lista unitária de ordenaçâo final, apOs homologação, será afixada em local visIvel e
pCiblico das instalaçôes do Agrupamento de Escolas de Vita Vicosa e disponibilizada na
respetiva página eletrOnica, sendo ainda publicado urn aviso na 2 serie do Diãrio da
Repüblica corn inforrnação sobre a sua publicitacão.

18- Nos termos do ponto 6 do artigo 11 da Portania n2 125-A/2019, de 30 de abril, as atas

do jun onde constam os parâmetros de avaliacão e respetiva ponderacão dos elementos
do método de selecão a utitizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do
método, são publicitadas no sItio da internet do Agrupamento.



19- Sero exciuldos do procedimento os candidatos que obtenham urna valoração inferior
a 9,5 valores, nos termos do n2 10 do artigo 99 da Portaria n9 125-A/2019, de 30 de abril.

20- Composiçâo e identificaçâo do ji.'iri

Presidente: ................................................. Lino José Gomes Gato - Subdiretor

Vogais efetivos ......................... Maria da Conceicâo Barroso paixo - Adjunta do Diretor

Joo Antonio Mira Gonçalves - Encarregado Operacional

Vogais supIentes ....................... Ana Sofia Pécurto Branco - Adjunta do Diretor

Felicidade Joana Paulo Espanhol Soares - Assistente
Operacional

20.1- 0 presente jCri será substituIdo nas suas faltas e impedimentos por urn dos vogais Maria
da Conceiçâo Barroso Paixo -Adjunta do Diretor

21- Em cumprimento da ailnea h) do artigo 99 da Constituiço da Reptiblica Portuguesa, A
Adm!nistraçâo Püblica, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma politica de
igualdade de oportunidades, entre homens e muiheres, no acesso ao emprego e na progressâo
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquerforma de
discriminaçäo.

22- Nos termos do disposto no n9 1 do artigo 119 da Portaria n9 125-A/2019, o presente aviso
é publicitado no Diário da Reptblica, 2 série, por extrato, bern como no sItio da internet deste
Agrupa emento de Escolas de Vila Viçosa e na Bola de Emprego Piblico (www.bep.gov.pt), de
forma integral, no 1 dia ütil seguinte a publicaço no Diário da Republica, 2 série.

0 Diretor


