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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte

Aviso (extrato) n.º 3349/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum para dois trabalhadores para os servi-
ços de limpeza em regime de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo a 
tempo parcial.

O Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte torna público que pretende contratar dois 
trabalhadores(as) para os serviços de limpeza em regime de contrato em funções públicas a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, nos termos da Portaria n.º 125 -A/2019 de 30 de abril e após 
realização de procedimento prévio de inexistência de trabalhadores em situação de valorização 
profissional.

N.º de trabalhadores — 2
N.º total de horas — 7 (2 x 3,50 horas)
Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Esmoriz Ovar Norte (AEEON)
Função — Prestação de serviço/tarefas de limpeza nas Escolas do AEEON
Remuneração ilíquida/hora — 4,38€ e subsídio de refeição proporcional às horas de 4,77€
Duração do contrato — da data de contratação até 30 de junho de 2020
Requisitos legais exigidos — possuir escolaridade obrigatória ou experiência profissional 

comprovada.
Método de seleção: Avaliação Curricular
A avaliação Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centé-

simas, sendo a classificação final obtida através da média aritmética ponderada das classificações 
dos seguintes critérios:

1 — Habilitações literárias — 30 %
2 — Experiência profissional com crianças — 20 %
2.1 — Até 5 anos de serviço inclusive — 5
2.2 — De 5 a 10 anos de serviço inclusive — 10
2.3 — Mais de 10 anos de serviço — 20
3 — Experiência na unidade orgânica — 40 %
3.1 — Até 5 anos inclusive — 5
3.2 — De 5 até 10 anos inclusive — 10
3.3 — Mais de 10 anos — 20
4 — Qualificação profissional/formação — 10 %
4.1 — Com qualificação certificada — 8
4.2 — Sem qualificação certificada — 4

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar, 
2020/2021.

Prazo de concurso — dez dias úteis após a publicação do presente aviso.
Audiência Prévia — dez dias após a afixação da lista unitária de ordenação final.
As candidaturas serão formalizadas em impresso próprio que será fornecido aos interessados 

nos serviços administrativos do AEEON.
Composição do júri:

Presidente — Carla Cristina Ferreira Cruz, Adjunta da Diretora
Vogais efetivos — Maria da Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto, Adjunta da Diretora; 

Maria Celeste Pereira Adrego Costa, Coordenadora dos Assistentes Operacionais;



www.dre.pt

N.º 38 24 de fevereiro de 2021 Pág. 124

Diário da República, 2.ª série PARTE C

Vogais Suplentes — Rosa Amélia Pinto Ferreira, Adjunta da Diretora; Laurinda da Conceição 
Teixeira Barros, Assistente Operacional

18 de fevereiro de 2021. — A Diretora, Maria Estela Tomé da Rocha.
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