Agrupamento de Escolas de Monforte
Aviso nº 10177/2017
Encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum de recrutamento para a
ocupação de 3 postos de trabalho de Assistente operacional, em regime de contrato a termo
resolutivo certo, com período definido da data de assinatura do contrato até 31 de Agosto de
2018.
1-Caracterização do posto de trabalho: Assistente Operacional de grau 1.
2-Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Monforte
3- Remuneração ilíquida : 557,00 €( quinhentos e cinquenta e sete euros)
4 -Habilitações: Escolaridade obrigatória ( considerando a data de nascimento) ou equivalente.
5-As candidaturas serão apresentadas mediante preenchimento de formulário-tipo de
utilização obrigatória, o qual está disponível nos Serviços Administrativos do Agrupamento e
na página do Agrupamento ( agvmonforte.webnode.pt ).
6- Os requisitos gerais de admissão estão definidos no LVCR ( Lei nº 35/2014 de 20 de Junho).
7- A candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
.Curriculum Vitae;
.Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias;
.Certificado de Registo Criminal de acordo com o artigo 2º da lei 113/2009 de 17 de
setembro;
.Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação frequentadas;
8- Nos termos do decreto-Lei nº 29/2001, de 3 de Fevereiro, e para efeitos de admissão ao
concurso, os candidatos com deficiência devem declarar sob compromisso de honra o
respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.
9- As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei.
Monforte, 4 de Setembro de 2017
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