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Convocatória para a realização da Prova de conhecimentos no âmbito do procedimento Concursal Comum de
recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de assistente técnico 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.

1. Nos termos do disposto no ponto 1 do artigo 24.º, conjugado com o artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril ficam notificados os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento para o
preenchimento de um posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de
assistente técnico, aberto pelo aviso n.º 12320/2020, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 165 de 25 de agosto
de 2020 de que o método de seleção, Prova de Conhecimentos se realizará no próximo dia 19 de março de 2021 nas
instalações da Escola Básica e Secundária Lima de Freitas sita na rua Batalha do Viso, 2904-510 em Setúbal.
2. A prova inicia-se às 15 horas. Os candidatos devem comparecer 30 minutos antes da hora marcada para a prova.
3. Não serão admitidos candidatos que se apresentem junto da sala onde se realiza a prova após o início da mesma.
4. A prova de conhecimentos tem a duração de 50 minutos.
5. Os candidatos podem consultar a documentação autorizada, não anotada, durante a prova, em suporte de papel. Cada
candidato deve usar apenas os documentos pessoais. Não serão fornecidos documentos aos candidatos nem será
permitido o empréstimo dos mesmos, entre candidatos, durante a prova.
6. A lista de candidatos admitidos a esta prova de conhecimentos está disponível na página eletrónica do agrupamento
(www.agrupamentolimafreitas.org).
6. Os candidatos admitidos para a realização da prova devem apresentar-se munidos do seu Cartão de Cidadão ou
documento que o subtitua, com fotografia.
7. Os candidatos portadores de deficiência, caso necessário, devem contactar o Agrupamento de Escolas Lima de
Freitas até à véspera da data de realização da prova para que sejam criadas as condições necessárias para a realização da
mesma.
8. Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser obtidos através do endereço de correio eletrónico
eslimafreitas@gmail.com ou pelo telefone da escola sede do agrupamento, 265541110.

Setúbal, 05 de março de 2021
O presidente do júri
(João José Silva Costa)

