Concurso Assistentes Operacionais
Torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação
deste Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preenchimento de
8 (oito) postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional deste
Agrupamento entre 19 de setembro de 2018 até 21 de junho de 2019. Modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, com a duração de
3,5 horas/dia.
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas João Silva Correia, S. João da Madeira.
Caracterização do posto de trabalho: exercício de funções de apoio geral, competindo –lhe as
seguintes atribuições: a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens durante o período de funcionamento da Escola com vista a assegurar um bom ambiente
educativo; b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores da escola
e controlar as entradas e saídas da escola; c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e
boa utilização das instalações, bem como do material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo; d) Cooperar nas atividades que visem a
segurança de crianças e jovens na escola; e) Zelar pela conservação dos equipamentos de
comunicação; f) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações; g) Receber e transmitir
mensagens; h) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da
reprografia; i) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social, assim como tarefas de
apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares; j)
Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e
manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou comunicando as avarias
verificadas; k) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir o normal
funcionamento dos serviços; l) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros
e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de prestação de
cuidados de saúde.
Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória que pode ser substituída por experiência
profissional comprovada.
As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de
formulário próprio disponibilizado na página da Direção -Geral da Administração e Emprego
Público, em http://www. dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou junto dos
serviços de administração escolar da Escola sede do Agrupamento de Escolas João Silva
Correia, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou
enviadas pelo correio, para a Rua Mourisca nrº 210, 3700 — 195 São João da Madeira, em
carta registada com aviso de receção, dirigida ao Diretor deste Agrupamento
Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob pena de exclusão, dos
seguintes documentos: Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou Cartão de Identificação
Fiscal (fotocópia) Certificado de habilitações literárias (fotocópia) Curriculum Vitae datado e
assinado Declarações da experiência profissional (fotocópia) Certificados comprovativos de
formação profissional (fotocópia)
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Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar
2018/2019.

