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ADENDA nº 2 ao  
Aviso de abertura de concursos em contratação de escola 

nº 4 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS para Formação 

 

Pela presente ficam os interessados notificados das seguintes alterações dos prazos fixados em sede de 

abertura: 

Para o horário 21 – 18 horas letivas semanais: Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da 

componente tecnológica do Curso de Educação e Formação de Cabeleireiro/a. 

• A divulgação, em www.esla.edu.pt e por afixação na escola sede do Agrupamento (Escola Secundária 

Drª Laura Ayres), dos candidatos admitidos e excluídos será feita no dia 29 de setembro. 

• As entrevistas serão realizadas no dia 30 de setembro, por ordem de chegada, entre as 17:00h e as 

19:00h, por, pelo menos, dois dos elementos do júri dos concursos, sendo esta a única forma de 

convocatória dos candidatos admitidos no concurso. 

• O Órgão de Direção aprovará e divulgará a lista final ordenada do concurso, pelos meios já referidos 

em sede deste aviso, no dia 30 de setembro. 

• A decisão é, no entanto, comunicada aos candidatos, através da aplicação eletrónica da Direção-

Geral da Administração Escolar, no dia 29 de setembro. 

Para o horário 22 – 9 horas letivas semanais: Contratação de Técnico Especializado para a lecionação da 

componente tecnológica do Curso de Educação e Formação de Restaurante/Bar. 

• ENTREVISTA – dia 27 de setembro, entre as 17h00 e as 19h00. 

• DIVULGAÇÃO - O Órgão de Direção aprovará e divulgará a lista final ordenada do concurso, pelos 

meios já referidos em sede deste aviso, no dia 28 de setembro. 

• A decisão é, no entanto, comunicada aos candidatos, através da aplicação eletrónica da 

Direção-Geral da Administração Escolar, no dia 27 de setembro. 

 

• A aceitação da colocação pelo candidato efetua-se, por via da aplicação referida no número anterior, 

até ao 1.º dia útil seguinte ao da sua comunicação. 

• A apresentação é realizada no agrupamento de escolas ou escola não agrupada, no prazo de 48 

horas. 
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• O não cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores determina a anulação da 

colocação. 

• Sem prejuízo dos procedimentos disciplinar e criminal a que haja lugar, às falsas declarações e 

confirmações dos elementos necessários à instrução dos procedimentos previstos no presente aviso 

é aplicado o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei nº 132/2002, de 27 de junho. 

 
 

Quarteira e Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, 23 de setembro de 2022 

 
 

A Diretora 

 

 

 

mailto:gestao@esla.edu.pt
http://www.esla.edu.pt/

		2022-09-26T12:32:45+0100




