ESCOLA SECUNDÁRIA DE TOMAZ PELAYO
SANTO TIRSO - 402916

Aviso
Ministério da Educação
Direcção Regional de Educação do Norte
1.
Para efeitos do disposto no artigo 19º da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
se torna público que, na sequência do despacho de 22 de Dezembro de 2008, do
Senhor Secretário de Estado da Educação, se encontra aberto, pelo período de 10
dias úteis, a contar da data de publicação do Aviso nº 7422/2009 no Diário da
República II Série – Nº 66 - de 3 de Abril, procedimento concursal comum para a
contratação a Termo Resolutivo Certo, pelo prazo de 12 meses, de 1 Assistente
Técnico, para exercer funções no Centro Novas Oportunidades a funcionar nesta
Escola.
2.

Habilitações literárias: 12º ano ou equivalente.

3.
Requisitos de Admissão: Os previstos no artigo 8º da Lei nº 12-A/2008, de 27
de Fevereiro. Não podem ser admitidos candidatos que cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando
em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão
ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o
procedimento.
4.
Posição remuneratória: € 683,13, correspondente à posição 1, nível 5 da
tabela remuneratória única das carreiras de regime geral da função pública.
5.
Formalização das candidaturas: Mediante impresso próprio que será fornecido
aos candidatos nos Serviços Administrativos do estabelecimento indicado e durante
o período de funcionamento ao público, podendo ser entregue pessoalmente nestes
mesmos Serviços, remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para
a Rua Dr. Fernando A. Pires de Lima 4780 - 531 Santo Tirso ou por correio
electrónico ce.estp@gmail.com acompanhado por digitalização dos documentos
exigidos: fotocópia do Bilhete de Identidade, cópia do certificado de habilitações
literárias, currículo e quaisquer outros documentos que o candidato considere
importante, designadamente os comprovativos de qualificação e experiência
profissional.
6.

Métodos de selecção e critérios:
Habilitação académica;
Formação Profissional;
Experiência Profissional;
Preferência a candidatos que tenham prestado serviço na Escola;
Entrevista se necessário.

7.
Júri do concurso: Presidente: Presidente do Conselho Executivo, Maria Odete
Alves Pereira Barbosa; Vice-Presidente: Vice-Presidente do Conselho Executivo,
Maria José Simões Nunes Rodrigues Ferreira, Vogais Efectivos: Coordenador do
Rua Prof. Dr. Fernando A. Pires de Lima – 4780 – 531 Santo Tirso
Telef. 252852356 - Fax: 252855506
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Centro Novas Oportunidades, Victor Manuel Rocha Moreira; Coordenadora Técnica,
Maria Cândida Alves Ferreira Festa.
8.

As actas do Júri, serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

9.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada / divulgada no
prazo de 10 dias úteis após a realização do último método de selecção.
26 de Março de 2009, - A Presidente do Conselho Executivo, Maria Odete Alves
Pereira Barbosa
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