
 
Ministério da Educação  

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas de Arga e Lima, Viana do Castelo 

 

Publicitação de Oferta de Emprego 

Tipo de Oferta Três (3) postos de trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo 
Certo para as funções correspondentes à categoria de assistente 
Operacional 

Serviço Agrupamento de Escolas de Arga e Lima 

Requisitos Habilitacionais  Detentor de Escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja 
equiparado correspondente ao grau de complexidade 1. 
Os candidatos deverão ser titulares da Escolaridade Obrigatória 
(considerando a data de nascimento), não se admitindo a 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
formação profissional. 

Método de seleção Avaliação Curricular. 

Remuneração ilíquida mensal 530.00€. Acresce ainda subsídio de refeição 4.27€ /dia 

Enquadramento Legal Lei n.º35/2014, de 20 de junho e Portaria 83-A/2009, de 22 de 
janeiro (Com redação dada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril). 

Apresentação e formalização da 
candidatura 

Mediante impresso próprio fornecido aos candidatos nos Serviços 
Administrativos e disponibilizado em http://agargalima.ccms.pt. 
Serão apenas aceites as candidaturas entregues presencialmente 
nos Serviços ou enviadas em suporte de papel, via CTT em carta 
registada com aviso de receção. 

Documentos a apresentar com 
a candidatura 

Curriculum Vitae; fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias; 
Certificado de Registo Criminal; Fotocópia dos documentos 
comprovativos das ações de formação frequentadas com indicação 
da entidade que as promoveu, período em que as mesmas 
decorreram e respetiva duração; caso seja detentor de relação 
jurídica de emprego público, declaração emitida pelo serviço onde o 
candidato se encontra a exercer funções, devidamente atualizada e 
autenticada, onde conste, de forma inequívoca a modalidade de 

vínculo de emprego público, bem como da carreira e da categoria 
de que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração 
base que detém, com descrição detalhada das funções, atividades, 
atribuições e competências inerentes ao posto de trabalho ocupado 
pelo candidato, devendo a mesma ser complementada com 
informação referente à avaliação do desempenho relativa ao último 
período, não superior a 3 anos. 

Prazo  10 dias úteis (a contar do dia seguinte ao da publicitação deste Aviso 
em Diário da República). 

Contacto Agrupamento de Escolas de Arga e Lima 
Alameda 25 de Abril, n.º70 
4925 – 404 Lanheses VCT 
Telefone: 258739140/ email: eb23s.lanheses@gmail.com 

Lanheses, 15 de outubro de 2016 

O Diretor 

 Manuel Agostinho Sousa Gomes 

http://agargalima.ccms.pt/

