AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR, PÓVOA DE VARZIM
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS - reserva de recrutamento 2020
Procedimento concursal - Assistente Operacional
(ao abrigo da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril)

Informação
Carreira/ categoria
Nº de postos de trabalho
Aviso

Convocatória para 2º método – parte 2
Assistente operacional
Constituição de reserva de recrutamento
12134/2020, de 21 de agosto (Diário da república nº 163, 2ª série)

No âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria
de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo, tendo em vista assegurar necessidades transitórias, aberto pelo Aviso
12134/2020, de 21.08, procede-se à divulgação de nova convocatória para a aplicação da segunda parte do
método de seleção aos candidatos presentes na primeira parte da avaliação psicológica.
Esta reorganização foi acordada com os candidatos presentes na primeira parte, sendo que os candidatos
faltosos à primeira parte (coletiva) não poderão fazer a esta segunda parte (individual).

O restante procedimento mantém-se, sendo obrigatório o uso de máscara em todas as fases do
concurso que decorram na EB de Aver-o-Mar.
Nome do candidato
Ângela Marina Coelho Vitora Nunes Beijinha
Daniela Patrícia Correia Cambas
Elisabete Maria Ferreira Fernandes
Vera Torres
Joana Rafaela Festas Rodrigues de Azevedo Miranda
Maria Isabel Martins Gomes
Maria Sandra dos Santos Azevedo
Maria do Céu da Silva Martins Almeida
Stella Maria Ribeiro do Vale Alves
Paula Maria Pereira Antunes

Avaliação Psicológica (parte 2)
27.10.2020 – 9:30h
27.10.2020 – 10:00h
27.10.2020 – 10:30h
27.10.2020 – 11:00h
27.10.2020 – 11:30h
27.10.2020 – 14:00h
27.10.2020 – 14:30h
27.10.2020 – 15:00h
27.10.2020 – 15:30h
27.10.2020 – 16:00h

Aver-o-Mar, 26 de outubro de 2020
A Presidente do Júri
Ana Maria Rodrigues Lino

Publique-se.

Rua José Moreira Amorim, nº 956 – 4490 099 Aver-o-Mar Tf: 252690590 Fax 252690599 Email: direccao@ebaveromar.com

