Aviso

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
tendo em vista o preenchimento de três postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa) – aviso n.º8635/2020

Bibliografia ou Legislação de consulta para as Provas de Conhecimento Escrita

Torna-se pública, a bibliografia/legislação, necessárias á preparação para as Provas de Conhecimento Escrita, de
realização individual, com consulta da legislação (a qual não poderá conter qualquer anotação).












Princípios éticos/carta ética da Administração Pública;
Lei nº35/2014 de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua atual redação;
Lei nº7/2009, de 12 de fevereiro – Código do Trabalho, na sua atual redação;
Lei nº75/2013, de 12 de setembro – Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua atual redação;
Lei n.º66-B/2007, de 28 de dezembro, estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho
na Administração Pública (SIADAP), na sua atual redação;
Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de setembro, que adapta aos serviços da administração autárquica o
sistema integrado de avaliação do desempenho, na sua atual redação;
Estatuto do aluno e ética escolar – Lei nº51/2012 de 5 de setembro;
Lei de bases do sistema educativo – Lei nº46/86 de 14 de outubro e respetivas alterações;
Portaria n.º644-A/2015, de 24 de agosto – funcionamento e oferta das atividades de animação e de apoio à
família (AAAF), da componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC);
Regulamento de utilização das cantinas e refeitórios dos Estabelecimentos de Educação do Pré-escolar e 1º
ciclo do Ensino Básico, publicado no D.R., 2ª série, nº134 de 13 de julho de 2007 e disponível no site do
Município.
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