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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 
Em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o 

preenchimento de 1 (um) posto de trabalho (M/F), para carreira e categoria de 

ASSISTENTE OPERACIONAL 
Calendário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 

 

(Júlio de Melo Cabral Valente) 

22-10-2019 Publicitação do Aviso de Abertura (extrato) em DR 

24-10-2019 Publicitação do Aviso de Abertura na BEP e na página do agrupamento 
de escolas de Tondela Tomaz Ribeiro 

De 25-10-2019 a 08-11-2019 Apresentação das candidaturas (ver Aviso de abertura) 

- Candidatura na plataforma SIGRHE 

- Entrega da documentação solicitada na secretaria da Escola 
Secundária de Tondela 

12-11-2019 Apreciação das candidaturas 

15-11-2019 Exclusão e notificação dos candidatos excluídos 

De 18-11-2019 a 20-11-2019 Audiência de interessados 

De 21-11-2019 a 22-11-2019 Apreciação das alegações da audiência de interessados e 
notificação dos candidatos excluídos definitivamente 

02-12-2019 Publicitação do calendário de aplicação dos métodos de seleção: Prova 
de Conhecimentos (PC) e Avaliação Curricular (AC), na página do 
AETTRibeiro 

09-12-2019 e 10-12-2019 Aplicação do(s) método(s) de seleção 

16-12-2019 Elaboração da lista unitária de ordenação dos candidatos aprovados e 
publicitação na página do AETTRibeiro 

De 17-12-2019 a 23-12-2019 Audiência de interessados 

De 23-12-2019 a 30-12-2019 Apreciação das alegações da audiência de interessados 

03-01-2020 Publicitação do calendário de aplicação dos métodos de seleção 
Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção (a quem 
realizou a Prova de Conhecimentos), e Entrevista de Avaliação 
Curricular (para quem foi aplicado o método de Avaliação Curricular), 
na página do AETTRibeiro 

De 10-01-2020 a 24-01-2020 Aplicação do(s) método(s) de seleção 

31-01-2020 Publicitação da lista ordenada de candidatos de acordo com a 
classificação final, na página do AETTRibeiro 

De 03-02-2020 a 13-02-2020 Audiência de interessados 

De 17-02-2020 a 21-02-2020 Apreciação das alegações da audiência de interessados e notificação 
dos candidatos excluídos definitivamente 

24-02-2020 Homologação da lista unitária de ordenação final 

28-02-2020 Publicitação do Aviso da homologação da lista unitária de ordenação 
final, na página do AETTRibeiro e em DR 

 


