
Direção
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Escola Sede – Escola Básica dos 2º e 3

Direção –

 

Publicitação de procedimento concur

 

 

Serviço 

 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Tipo de oferta 

 
 

2 postos
certo
 

 

 

Local de trabalho Nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

 

 

Caracterização do posto de 

trabalho 
Assistente 

Requisitos de admissão 

 
 

Escolaridade obrigatória 
 

 

 

Prazo 

 
 

10 dias úteis a contar da data de publicação do Aviso integral no Diário da 
República
 
 

 

 

Publicação em Diário da 

República 

 

O Aviso integral foi publicado a 
República, 2ª série, nº 
para a candidatura, bem como a legislação aplicável
 
 

 

 

Período de validade do 

concurso 

Este concurso é válido 
ano escolar de 201

 

 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal Novo

Código 172145 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos José Maria dos Santos  Rua Infante D. Henrique  2955-
Cont. 600080188  Tel. 212388630  Fax 212388635 

– aejms.direccao@gmail.com SA – pessoal.aejms@gmail.com 

AVISO 

Publicitação de procedimento concursal para recrutamento 
trabalhadores 

 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos – Pinhal Novo

postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
certo a tempo parcial para a carreira e categoria de assistente operacional

Nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Assistente Operacional 

scolaridade obrigatória ou experiência profissional

10 dias úteis a contar da data de publicação do Aviso integral no Diário da 
República 

O Aviso integral foi publicado a 26 de agosto
República, 2ª série, nº 164, no qual constam os requisitos e documentos 
para a candidatura, bem como a legislação aplicável

Este concurso é válido para eventuaiscontratações que ocorram durante o 
ano escolar de 2016/2017. 

 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal Novo, 26de 

 

 

 

A Diretora 

 

___________________________________ 

Maria Guilhermina Ramos 

 

Pinhal Novo 

-196 Pinhal Novo 

recrutamento de 

Pinhal Novo 

de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
carreira e categoria de assistente operacional 

Nas escolas que integram o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

ou experiência profissional 

10 dias úteis a contar da data de publicação do Aviso integral no Diário da 

agosto de 2016 no Diário da 
, no qual constam os requisitos e documentos 

para a candidatura, bem como a legislação aplicável. 

para eventuaiscontratações que ocorram durante o 

de agosto de 2016 


