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Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Oeiras 
 

PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO 
 

O Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela é um organismo público e que, no 

que se refere à contratação de recursos humanos, está sujeito ao cumprimento da Lei 

de Trabalho em Funções Públicas. Sendo a contratação do corpo docente realizada 

pela Direção Geral da Administração Escolar. 

Os Assistentes Operacionais e Técnicos são contratados pela Câmara Municipal de 

Oeiras e apenas os Técnicos Especializados, contratados no âmbito do Projeto TEIP, 

são selecionados pela Unidade Orgânica, tendo por base a LTFP e a possibilidade de 

definir alguns critérios de seleção, que são divulgados na página online do 

Agrupamento. 

No que diz respeito aos elementos voluntários e outros profissionais que 

desempenhem funções no Agrupamento, resultantes de protocolos estabelecidos com 

os parceiros da comunidade, é-lhes solicitada a entrega de registo criminal e dado a 

conhecer o código de conduta.  

Após o recrutamento, este Agrupamento, como definido na lei, está obrigado a pedir 

anualmente, a quem exerce funções, o certificado de registo criminal. 

 

O Agrupamento compromete-se a promover formação contínua, tendo por base o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências no que diz respeito à promoção e 

proteção dos direitos das crianças.  

 

Data: _________/__________/__________ 

Assinaturas 

Diretor: ____________________________________ 

Coordenador: ________________________________________________ 

Subdiretora: _________________________________________________ 

Adjunta do pré-escolar e 1.º CEB: _______________________________ 

Adjunta do 2.º e 3.º CEB: _______________________________________ 
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Coordenadora dos Diretores de Turma: ___________________________ 

Coordenadora das Assistentes Operacionais: _______________________ 

EPSE – Mediadora Escolar/ PES: __________________________________ 

EPSE- Assistente social: _________________________________________ 

EPSE – Psicóloga: ______________________________________________ 

Alunos: _______________________________________________________ 

 


