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Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 4 postos de trabalho, em 
regime de contrato de trabalho em funções a termo resolutivo certo a tempo parcial até 23 de 
junho de 2017, para a carreira e categoria de assistente operacional deste Agrupamento. 

CRITÉRIO DE ADMISSÃO / SELEÇÃO E JÚRI 
(concurso aberto no dia 30 de janeiro de 2017) 

 
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 
• Os previstos no artigo 8º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro (Nacionalidade 

Portuguesa, quando não dispensada por Lei, 18 anos de idade completos, não 
inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício 
daquelas que se propõe desempenhar, robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; cumprimento das leis de vacinação 
obrigatórias); 

• Escolaridade mínima obrigatória de acordo com a idade do candidato que pode ser 
substituída por experiência profissional na área comprovada. 
 

 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Avaliação curricular 

 

 
1.1. 

Habilitações – HAB (20) 

Escolaridade obrigatória, ou curso que lhe seja equiparado 16 valores 
Frequência do Ensino Secundário ou 11º ou 12º de 
escolaridade ou curso que lhe sejam equiparados 

18 valores 

Habilitação de grau académico superior 20 valores 
 
 
 

1.2. 
Experiência - EF (20) 

 

Menos de 10 anos de tempo de serviço em contexto diverso 3 valores 
10 ou mais anos de tempo de serviço em contexto diverso 6 valores 
Menos de 1 ano de tempo de serviço em contexto educativo 
e escolar 

10 valores 

De 1 ano a 3 anos de tempo de serviço em contexto educativo 
e escolar 

14 valores 

De  3 anos a 5 anos de tempo de serviço em contexto 
educativo e escolar 

16 valores 

5 anos ou mais tempo de serviço em contexto educativo ou 
escolar 

20 valores 

 
 
 
 

1.3. 
Formação especializada – 

FP (20) 

Formação indirectamente relacionada com a área funcional 
independentemente da duração em horas 

2 valores 

Formação directamente relacionada com a área funcional, 
num total de horas inferior a 25 horas 

5 valores 

Formação directamente relacionada com a área funcional, 
num total de horas entre 25 e 49 horas 

10 valores 

Formação directamente relacionada com a área funcional, 
num total de 50 horas 

14 valores 

Formação Profissional de nível II ou equivalente na área 
funcional 

18 valores 

Formação Profissional de nível II, equivalente ou superior na 
área funcional 

20 valores 
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Fórmula: 

AC = [(HAB) + (EF) + (FP)] / 3 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
Melhor pontuação sucessivamente do último para o primeiro subcritério, isto é melhor 
pontuação do subcritério 1.3, em caso de subsistir empate melhor pontuação do subcritério 
1.2, e ainda o subcritério 1.1. 
 

Composição do júri: 
Presidente: Albertina do Céu de Assunção Poças de Almeida Rocha (Subdiretora do 
Agrupamento) 
Vogais efetivos: 
Alda Maria Nunes Salvado (Adjunta da Diretora) 
José Eduardo Lobito (Coordenador dos Assistentes Operacionais) 
 
Vogais suplentes: 
José António da Fonseca Pinto (Adjunto da Diretora) 
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