Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões

Despacho da Diretora
Pelo presente Despacho, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril é autorizada a
abertura do procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para carreira e categoria de Assistente Técnico, tendo em vista assegurar
necessidades permanentes. Caso se verifique a previsão dos n.os 3 e 4 do artigo 30.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, é constituída uma reserva de recrutamento interna
pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados da data de homologação da lista de
ordenação final, para ocupação de idênticos postos de trabalho.
Determino ainda, no uso das competências que me foram delegadas por Despacho n.º
2103/2019 da Diretora-Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro de 2019,
publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 1 de março de 2019, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do
Aviso de Abertura em Diário da República, o procedimento concursal comum para
preenchimento de 2 postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de
Assistente Técnico deste Agrupamento de Escolas de Constância, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
Para o efeito é nomeado o seguinte júri:
Presidente: Maria José Nunes Pereira - Adjunta da Diretora;
Vogais efetivos:

R. Moinho de Vento, nº 1, Apartado 14, 2254-909 Constância
Telefone 249730290; E-mail: direcao@aeconstancia.edu.pt

Cláudia da Conceição Almeida Brandão – Psicóloga do Quadro de Agrupamento;
Rosa Maria de Matos Rocha – Chefe dos Serviços Administrativos;
Vogais suplentes:
Judite Maria Lourenço Mota Matreno – Adjunta da Diretora;
Isabel Maria Agostinho Rosa G. Canário – Assistente Técnica;
O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo vogal efetivo
Cláudia da Conceição Almeida Brandão – Psicóloga do Quadro de Agrupamento
Constância, 20 de julho de 2020
A Diretora
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