Contratação de 5 (cinco) Assistentes Operacionais por tempo indeterminado
Fase 0
•
•
•
•

Aviso n.º 153/2022, de 5 de janeiro, publicado em Diário da República, 2.ª Série
Bolsa de Emprego Público (BEP) sob o código de oferta OE202201/0074
Aviso de Abertura do Procedimento Concursal
Ata do Júri nº 1

Fase 1
•
•
•
•

Apresentação de candidaturas
Lista de candidatos SIGRHE
Lista de Admissão e Exclusão (decorreu Audiência Prévia prevista no nº 4 do artigo nº 21 da
Portaria nº 12/2021, de 11 de janeiro)
Lista Final de Admissão e Exclusão

Fase 2
•

Métodos de seleção
o Ponto 11.1 do Aviso de Abertura - Candidatos que NÃO estejam a cumprir ou a
executar a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de
trabalho em causa (nº 1 do Art.º 36.º da LTFP):
▪

▪

1º método de seleção: Prova de Conhecimentos (PC)
▪ Lista de Candidatos Admitidos
▪ Data: 4ª feira, 2 de março de 2022
▪ Hora: 18:30 (os candidatos devem comparecer até às 18:20)
▪ Local: Escola-Sede do AEPC
▪ Tipo de Prova: Prova escrita (Matriz da prova)
▪ Bibliografia necessária – ponto 11.3.3 (Informação sobre a Prova de
Conhecimentos):
▪ Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas);
▪ Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do Trabalho);
▪ Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP);
▪ Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023;
▪ Regulamento Interno do Agrupamento 2021-2024.
▪ Publicitação dos resultados da Prova de Conhecimentos (PC)
▪ Lista Ordenada (alfabeticamente) – Prova de Conhecimentos
(PC), publicada em 16.03.2022. Audiência Prévia / Pronúncia
de interessados decorre até 30.03.2022, de acordo com nº 4
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela
Portaria nº 12-A/2021, de 11 de janeiro
▪ Lista Final Ordenada (alfabeticamente) – Prova de
Conhecimentos (PC), após Audiência Prévia / Pronúncia de
interessados (retificada em 04.04.2022)
2º método de seleção: Avaliação Psicológica (AP)
▪ Convocatória para o 2º método de seleção

▪

▪

o

Publicitação dos resultados da Avaliação Psicológica (AP)
▪ Lista Ordenada (alfabeticamente) – Avaliação Psicológica
(AP), publicada em 20.05.2022

3º método de seleção: Entrevista Pessoal de Seleção (EPS)
▪ Convocatória dos admitidos em breve

Ponto 11.2 do Aviso de Abertura - Candidatos que estejam a cumprir ou a executar
a atribuição, competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em
causa (n.º 2 do Art.º 36.º da LTFP):
• 1º método de seleção: Avaliação Curricular (AC)
▪ Lista de Candidatos Admitidos
▪ Publicitação dos resultados da Avaliação Curricular (AC)
▪ Lista Ordenada (alfabeticamente) – Avaliação Curricular (AC),
publicada em 16.03.2022. Audiência Prévia / Pronúncia de
interessados decorre até 30.03.2022, de acordo com nº 4 da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria nº
12-A/2021, de 11 de janeiro
▪ Lista Final Ordenada (alfabeticamente) – Avaliação Curricular
(AC), após Audiência Prévia / Pronúncia de interessados
(ratificada em 04.04.2022)
▪ 2º método de seleção: Entrevista de Avaliação de Competências (EAC)
▪ Convocatória para o 2º método de seleção
▪ Bibliografia sugerida:
▪ Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP);
▪ Projeto Educativo do Agrupamento 2020-2023;
▪ Regulamento Interno do Agrupamento 2021-2024.
▪ Publicitação dos resultados da Entrevista de Avaliação de
Competências (EAC)
▪ Lista Ordenada (alfabeticamente) – Entrevista de
Avaliação de Competências (EAC), publicada em
20.05.2022
▪ 3º método de seleção: Entrevista Pessoal de Seleção (EPS)
▪ Convocatória dos admitidos em breve

