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Procedimento Concursal n.º 352 para recrutamento de Assistentes Operacionais nas seguintes escolas 

Básicas e Secundárias, para preenchimento de vagas supervenientes previstas no Mapa Consolidado de 

Recrutamentos para 2020, aprovado pela Vice-Presidência, que não foram totalmente preenchidas por 

falta de candidatos na lista unitária de ordenação final: 

- Referência 01 – Escola Secundária de Jaime Moniz - 14 postos de trabalho; 

- Referência 06 - Escola Básica e Secundária de Santa Cruz - 2 postos de trabalho; 

- Referência 07 - Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares - 6 postos de trabalho; 

- Referência 11 – Escola Básica e Secundária de Machico - 2 postos de trabalho; 

- Referência 18 – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro - 1 posto de trabalho; 

- Referência 19 – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre - 8 postos de trabalho; 

Aplicação do método de seleção de Entrevista Profissional de Seleção 

(2.ª Tranche de Candidatos) 

Informação 

Os candidatos convocados para a realização da Entrevista Profissional de Seleção deverão ter em atenção o 

seguinte: 

a) O candidato deverá consultar as listas de agendamento, as quais indicam o dia, hora e local da realização 

da entrevista. 

b) O candidato deverá comparecer na Escola 15 minutos antes da hora indicada para a realização da 

entrevista. 

c) Não serão aceites justificações para atrasos ou ausências com exceção dos motivados por marcação 

simultânea ou sucessivas de provas de entrevista profissional de seleção no procedimento concursal 352. 

d) O candidato deverá desligar o telemóvel no momento anterior ao início da entrevista profissional de 

seleção. 

e) Os candidatos que se encontrem na situação descrita na alínea c) deverão requerer através de 

preenchimento de minuta disponível no site da DRAE, www.madeira.gov.pt/draescolar e remetê-lo por 

email para o endereço eletrónico nrhse.drig@madeira.gov.pt, para que seja confirmada a situação e 

reagendada a hora de entrevista(s) profissional de seleção. 

f) Será disponibilizada nos locais de realização da entrevista profissional de seleção, declaração para 

justificação de presença aos candidatos que a requeiram. 

g) Alertamos para a necessidade do candidato ao comparecer na Escola para a realização da entrevista 

profissional de seleção, cumprir com todas as regras de proteção pessoal e higiene sanitárias atualmente 

em vigor, sendo obrigatório o uso de máscara em todo o tempo que se encontrar no recinto da Escola. 

http://www.madeira.gov.pt/
mailto:nrhse.drig@madeira.gov.pt

