
 

 

 

AVISO DA ABERTURA DO CONCURSO 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO - 152006 

 Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de Rio Tinto 

 Rua Dr. Cancelas – Rio Tinto 4435 - 212 Gondomar 

 Telefone:  224890590   Fax: 224889864 

 

Concurso de Contratação de Escola - Horário n.º 15 

 

Grupo de Recrutamento - 100 –  Pré-Escolar - 5 horas 

 

Tipo e Duração do Contrato - Anual 

 

            Local de Trabalho - O local de trabalho será o Agrupamento de Escolas de Rio Tinto 
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A Diretora  

 

 

Paula Costa       19/09/2016 


