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Detalhe de Oferta de Emprego
Caracterização da Oferta

Requisitos de Admissão

Formalização Candidaturas

Texto Publicado
1 VER TUDOY 1

Código da Oferta:
Tfpo Oferta:
Estado:

OE201809/0714
Procedimento Concursal de Regularização
Activa

►

Nivel Orgânico:

Ministério da Educação

Órgão/Serviço:

Agrupamento de Escolas de Valadares, Vila Nova de
Gafa (Escola Básica de Valadares, Vila Nova de Gaia
- Sede)

Vínculo:

Contrato de trabalho por tempo
indeterminado/Contrato de trabalho sem termo

Categoria:
Remuneração:

https://www.bep.gov.pl/pages/oferta/Oferta_Oetalhes.aspx?Cocl0f erta=59B61

Assistente Operacional

580,00
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Suplemento Mensal:
Caracterização do Posto de Trabalho:

Local Trabalho
Agrupamento de Escolas de Valadares, Vila
Nova de Gaia (Escola Básica de Valadares,
Vila Nova de Gaia• Sede)

https://www.bep.gov.pUpages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx7CodOferta=59B61

0,00 EUR

Participar com os docentes no acompanhamento das
crianças e jovens durante o periodo de
funcionamento da escola com vista a assegurar um
bom ambiente educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e
encaminhamento dos utilizadores das escolas e
controlar as entradas e saidas da escola;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação
e boa utilização das instalações, bem como do
material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo
educativo;
d) Cooperar nas atividades que visem a segurança
de crianças e jovens na escola;
e) Receber e transmitir mensagens;
f) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio
de modo a permitir o normal funcionamento dos
serviços;
g) Prestar apoio e assistência em situações de
primeiros socorros e, em caso de necessidade,
acompanhar a criança ou o aluno à unidade de
prestação de cuidados de saúde.

Nº

Morada

18

Rua da
Boa Nova,
n.º 190

Postos

Localidade

Código
Postal

Distrito

Concelho

4405535
VALADARES

Porto
de

Vila Nova
Gaia
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Total Postos de Trabalho:

18

Observações:
Relação Jurídica Exigida:

Requisitos para a Constituição de Relação Jurídica

Habilitação Literária:

Outros Requisitos:

https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?Cod0ferta=59B61

Sem Relação Jurídica de Emprego Público Reconhecimento de Vinculo Precário
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não
dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercido de funções públicas ou
não interdição para o exercício daquelas que se
propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercido das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

4 anos de escolaridade (1º ciclo ensino básico)

) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada
pela Constituição, convenção especial ou lei
especial;
ii) 18 anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou
não interdição para o exercido daquelas que se
propõe a desempenhar;
iv ) Robustez tisica e perfil psíquico indispensáveis
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ao exercício das funções;
v ) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
Envio de candidaturas para:

Agrupamento de Escolas de Valadares - Rua da Boa
Nova - 190 - 4405 -535 - Valadares

Contatos:

227169330

Data Publicitação:

2018-09-26

Data Limite:

2018-10-11

Texto Publicado na página do organismo:

Procedimentos concursais de regularização no
âmbito do PREVAP.
Assistentes Operacionais
Informa-se que a partir do dia 26 de setembro de
2018 se encontra disponível na plataforma SIGRHE
de formulário de candidatura para Assistentes
Operacionais com vinculo precário.
O prazo de candidatura é de 10 dias úteis, a contar
do dia seguinte ao de abertura do procedimento
concursal.

Autorização dos membros do Governo Artigo 30. 0
da LTFP:

https:J/www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?Cod0 ferta=59861

DISPENSADA, nos termos do n.ª1 do artigo 9. º da Lei
n.0 112/2017, de 29 de dezembro
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Ministério das Finanças 2013
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https:/twww.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?
Cod0f erta=59B61
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