
Ata número dois

Júri do Concurso para contratação de um posto de trabalho na carreira e categoria da
Assistente Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado

Nos dias onze, doze, quinze e dezasseis do mês de novembro de 2021, reuniu o júri

nomeado para o procedimento concursal para admissão de um posto de trabalho na

carreira e categoria de assistente operacional, para análise das candidaturas a concurso.

------------------------------------------------------------------------

Foram analisadas 109 candidaturas: 27 não foram consideradas por não terem sido

inseridas no SIGRHE, de acordo com o ponto 11.2 do Aviso de Abertura, publicitado no

site da Escola e na oferta BEP. Dos 82 candidatos restantes, foram excluídos 18: 15

candidatos, por não apresentarem o Registo Criminal, solicitado no ponto 11.2 do Aviso

de Abertura e de acordo com determinado no ponto 11.3. do mesmo Aviso; 2

candidatos, por não terem inserido os anexos solicitados no mesmo ponto; 1 candidato,

por não possuir o 12º ano (escolaridade obrigatória considerando a data de nascimento),

requisito de admissão, constante no ponto 9, alínea b), do mesmo Aviso.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lidos os currículos dos 64 candidatos a concurso, constatou-se que 13 estavam a

executar a atividade caracterizadora do posto de trabalho, tendo sido considerada

exclusivamente a atividade realizada em escolas públicas. Os candidatos com

experiência (treze), o júri irá proceder à análise curricular destes candidatos, prevista na

lei, e cujos critérios foram devidamente publicitados no site da escola. O resultado desta

análise será publicitado conjuntamente com a classificação da Prova de Avaliação de

Conhecimentos (PAC), a realizar no dia 24 de novembro, pelas 14h30m, pelos 51

candidatos sem experiência.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Na “avaliação curricular” dos 13 candidatos com experiência, o júri verificou

comprovativo da habilitação académica, só considerou “com experiência profissional”

os candidatos com um ou mais anos de serviço.
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-------------------------------------------------------------------------------------------

O júri prevê que o segundo método de seleção dos candidatos sem experiência, a

avaliação psicológica, seja realizado no dia 03 de dezembro, após a publicitação dos

resultados da PAC, e que as entrevistas, para todos os candidatos, iniciarão em 15 de

dezembro.

----------------------------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada,

foi assinada por todos os presentes.

A Presidente: Mariana Rêgo

1ª Vogal e Secretária: Maria José Esteves

2º Vogal: Celina Ferreira
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