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AVISO 

 

Procedimento concursal para recrutamento de 2 postos de trabalho para 3,5 horas diárias de 

prestação de serviço de limpeza em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

a tempo parcial (extracto). 

 

Em cumprimento do determinado no Aviso nº 1092/2017, publicado no Diário da República 2ª 

série, nº 19, de 26/01, torna-se pública a abertura de procedimento concursal de 

recrutamento, para ocupação de 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional de 

grau I, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, até 16 de junho de 

2017, com a duração de 3,5 horas dia/cada, para assegurar serviços de limpeza. 

As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de 

formulário próprio, disponibilizado nos Serviços Administrativos da Escola ou na página 

eletrónica da mesma (www.esjcff.pt) e entregue no prazo de candidatura, pessoalmente, nas 

instalações desta, ou enviado por correio, para a morada identificada no ponto 3 do aviso 

acima referido, em carta registada com aviso de receção, dirigida ao Diretor da Escola 

Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz, até ao dia 09/02/2017.  

As candidaturas deverão ser devidamente instruídas conforme determina o aviso supracitado, 

cuja leitura é indispensável e que são: Formulário de Concurso disponibilizado nos Serviços 

Administrativos da Escola ou na página eletrónica da mesma (www.esjcff.pt), bem como 

comprovativos de todos os dados pessoais e profissionais declarados, sob pena de exclusão.  

Este procedimento concursal é válido para eventuais contratações que ocorram durante o ano 

escolar de 2016/17.  

 

Figueira da Foz, 26 de janeiro de 2017 

 

O Diretor 

                                                                Carlos Alberto Pais dos Santos 


