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AVISO 

 

Nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 50/2006/A, de 12 de dezembro, na sua atual 

redação e do Decreto Legislativo Regional nº 17/2009/A, de 14 de outubro, na sua redação 

atual, faz-se público que a Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond pretende 

recrutar 1 Assistente Técnico através do mecanismo de mobilidade, designadamente, na 

modalidade de mobilidade na categoria. 

Os eventuais interessados deverão, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação na 

BEP-Açores do presente aviso, terminando o mesmo no dia 14/04/2021, formalizar a 

candidatura, através de requerimento dirigido ao Exma. Senhora Presidente do Conselho 

Executivo da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, Rua Padre Coelho de 

Sousa,9700-612 S. Sebastião, Angra do Heroísmo. As candidaturas poderão ser entregues 

pessoalmente ou remetidas pelo correio, registado com aviso de receção para a morada supra 

indicada ou via e-mail para Ceebi.FranciscoFerreiraDrummond@azores.gov.pt. 

Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos seguintes elementos: 

a) Identificação completa (nome, data de nascimento, residência, nº de contato telefónico 

e e-mail); 

b) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado; 

c) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão do cidadão; 

d) Fotocópias dos Certificados de Habilitações Literárias e Profissionais; 

e) Declaração devidamente atualizada e autenticada pelo serviço de origem a que se 

encontra afeto, da qual conste a natureza do vínculo à Administração Pública, a carreira 

e categoria atual, bem como a antiguidade na carreira, na categoria e na função pública 

e menção da classificação de serviço quantitativa/avaliação de desempenho do último 

biénio, assim como a descrição das áreas de trabalho do candidato ao longo do tempo 

de carreira; 

f) Experiência profissional, com indicação das funções consideradas mais relevantes para 

o exercício das funções; 
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g) Quaisquer outros elementos que julgue relevantes para apreciação do seu mérito. 

A seleção será feita com base na avaliação curricular, complementada se necessário, com 

entrevista profissional de seleção. 

 

S. Sebastião, 08 de abril de 2021 

 

P’la Presidente do Conselho Executivo, 
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