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b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de curso 
que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 
1 de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da 
Lei 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

c) Os candidatos deverão ser titulares da escolaridade obrigatória ou 
equivalente, podendo esta ser substituída por formação ou experiência 
profissional comprovada.

d) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira da área a concurso, sejam titulares da 
categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de tra-
balho previstos no mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas Carlos 
Amarante ou serviço idêntico ao posto de trabalho cuja ocupação é alvo 
do presente procedimento concursal.

8 — Os Critérios de seleção são os seguintes: Avaliação Curricular 
(100 %)

8.1 — A Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação Literária (34 %), a Experiência 
Profissional (41 %) e a Qualificação Profissional/Formação (25 %). Para 
tal serão considerados e ponderados os seguintes elementos:

8.1.1 — Habilitação Académica (HA): (20 valores)
10 Valores — escolaridade obrigatória ou Curso que lhe seja equipa-

rado, de acordo com a idade do candidato;
No sentido de valorizar as habilitações académicas dos candidatos, 

atribui -se a seguinte pontuação em função do grau de escolaridade 
superior à da escolaridade obrigatório:

10 valores — Habilitação de grau académico superior;
8 valores  -12.º ano de escolaridade
6 valores  -10.º ou 11.º ano de escolaridade
4 valores — 9 ano de escolaridade;
2 valores — 6.º ano de escolaridade;

8.1.2 — Experiência Profissional (EP) — experiência no exercício de 
funções inerentes à categoria de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — Período de tempo igual ou superior 730 dias no 
exercício de funções em realidade social escolar educativa no contexto 
onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal;

b) 18 valores — Período de tempo igual ou superior a 365 dias e 
inferior a 729 dias no exercício de funções em realidade social escolar 
educativa no contexto onde desempenhará as funções para as quais se 
promove o presente procedimento concursal;

c) 16 valores — Período de tempo igual ou superior a 180 dias e 
inferior a 364 dias no exercício de funções em realidade social, escolar 
educativa no contexto onde desempenhará as funções para as quais se 
promove o presente procedimento concursal;

d) 10 valores — experiência inferior a 180 dias no exercício de funções 
em realidade social escolar educativa no contexto onde desempenhará 
as funções para as quais se promove o presente procedimento concursal;

e) 0 valores — sem experiencia profissional;

8.1.3 — Qualificação Profissional/Formação — direta ou indireta-
mente relacionada com a área funcional a recrutar. Será valorada no 
mínimo de 10 valores, a atribuir a todos os candidatos, à qual acresce 
até o máximo de 20 valores, o seguinte:

a) 10 Valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional num total de 60 ou mais horas;

b) 8 Valores — formação diretamente relacionada com a área funcio-
nal num total de 3 horas (ou mais) e menos de 60 horas;

c) 4 Valores — formação indiretamente relacionada num total de 60 
ou mais horas;

d) 2 Valores — formação indiretamente relacionada num total de 3 
horas (ou mais) e menos de 60 horas.

9 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 
sob pena de exclusão, mediante preenchimento de formulário pró-
prio da escola, disponibilizado no endereço eletrónico da mesma, 
http://www.aeca.edu.pt/, podendo ser obtido junto dos serviços de ad-
ministração escolar do Agrupamento, na Escola Secundária Carlos Ama-
rante, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações 
desta, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 2 do 
presente Aviso, em carta registada, com Aviso de receção, dirigida ao 
Diretor do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante.

10 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos: Cópia do Certificado de 
habilitações literárias; Declarações da experiência profissional; Certi-
ficados comprovativos de formação profissional.

11 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para 
efeitos de admissão ao concurso os candidatos com deficiência devem 

declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam 
a exclusão deste procedimento concursal e serão punidas nos termos 
da Lei.

13 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no 
caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

14 — Composição do Júri:
a) Presidente — Mafalda Sofia Alves Fernandes da Silva
b) Vogais Efetivos: José António Saraiva Martins Gonçalves, e Manuel 

Joaquim Correia Silva.
c) Vogais suplentes: Eusébio Isaías Monteiro Fertusinhos, e Maria 

Luz Viana Santos Cunha Miranda
d) O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 

por um dos vogais efetivos.

15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponderação 
dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final dos 
candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das 
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos 
candidatos, no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.

16 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos ex-
cluídos serão notificadas por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo. 30.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

17 — A Ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção.

17.1 — Critério de desempate:
17.1.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate 

a adotar são os constantes do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 janeiro.

17.1.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da Por-
taria 83 -A/2009, de 22 janeiro, e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do 
Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal 
o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classifica-
ção, a qual prevalece sob qualquer outra preferência legal.

17.1.3 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração e em situação não configurada pela Lei como 
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência pelo 
candidato de maior idade.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
dos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção é notifi-
cada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º 
da Portaria 83 -A/2009, de 22 janeiro.

19 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homolo-
gação do Diretor do Agrupamento de Escolas Carlos Amarante, é afixada 
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada 
na página eletrónica do Agrupamento.

Este concurso é valido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2017/2018

10 de agosto de 2017. — A Diretora, Hortense Lopes dos Santos.
310714261 

 Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim

Aviso n.º 9895/2017
Para efeitos do disposto nos artigos 33.º, 34.º, 35.º, 36.º e 37.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de 
maio, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que por meu Despacho de 10 de agosto de 2017, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo a tempo parcial, para:

4 Assistentes operacionais de grau 1, com período definido a partir da 
data de assinatura do contrato (nunca antes de 13 de setembro de 2017) 
até 22 de junho de 2018, com 3 h e 30 m diárias.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada 
pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.
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2 — Caracterização do posto de trabalho: assistente operacional.
3 — Local de trabalho: Estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim.
4 — Remunerações: 3,67€/hora, acrescido de Subsídio de Refeição.
5 — Habilitações: escolaridade obrigatória de acordo com a idade 

do candidato.
6 — Requisitos de Admissão: Os requisitos gerais de admissão estão 

definidos no artigo 17.º da Parte II da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, por convenção internacional ou por lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
7.1 — As candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis 

contados da data da publicação no Diário da República, mediante pre-
enchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória o qual está 
disponível nos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento, nos 
termos previstos no artigo 27.º da Portaria o n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

7.2 — A candidatura deverá ser apresentada em suporte de papel, e 
entregue nos Serviços de Administração Escolar ou através de correio 
registado, com aviso de receção, para Agrupamento de Escolas Cego do 
Maio, Rua Dr. Belarmino Pereira 4490 -609 Póvoa de Varzim, e acom-
panhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Fotocópias, do certificado das habilitações literárias, bilhete de iden-
tidade ou cartão do cidadão, número de identificação fiscal; curriculum 
vitae, atualizado e devidamente assinado e datado e declarações do tempo 
de serviço mencionado no curriculum vitae.

No caso de candidatos com deficiência, devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e anexar fotocópia de atestado médico 
de incapacidade, passado pela Administração Regional de Saúde, para 
os candidatos portadores de deficiência igual ou superior a 60 %.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico ou 
por fax.

8 — Métodos de seleção e critérios: De acordo com a Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, aplica -se os seguintes métodos de seleção: avaliação 
curricular e entrevista de profissional de seleção.

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso pro-
fissional, relevância da experiência adquirida e de formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. A entrevista 
de profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados 
durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal.

8.1 — Em caso de empate será realizada entrevista de avaliação de 
competências.

9 — Composição do júri:
Presidente: Dr. Fernando Aguiar de Araújo.;
Vogais efetivos: Maria La Salete Moreira Silva Santos e Maria de 

Lourdes da Silva Marques.
Vogais Suplentes: Luís Manuel Gonçalves Ribeiro Mesquita e Ana 

Isabel Alves Pereira Aguiar.

10 — Atas do Júri — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso às atas do 
Júri onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação o 
sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.

11 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final 
dos candidatos — A publicação dos resultados obtidos no método 
de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, afixada em local visível e público na Escola Sede do Agru-
pamento e disponibilizada na sua página eletrónica do Agrupamento. 
(www.cegodomaio.org).

12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
“a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-

denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

13 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação 
no Diário da República, na página eletrónica do Agrupamento e por 
extrato no prazo máximo de 3 dias úteis contados da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

14 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2017/2018.

11 de agosto de 2017. — O Diretor, Arlindo Fernando Pereira 
Ferreira.

310716798 

 Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra

Aviso n.º 9896/2017
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas D. Carlos I, reunido no 

dia três de julho de dois mil e dezassete, reconduziu no cargo de Diretora 
do Agrupamento a Professora Joana Henriques de Oliveira, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho

2 de agosto de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Ana de 
Jesus Rolim.

310691509 

 Agrupamento de Escolas Damião de Goes, Alenquer

Aviso n.º 9897/2017

Tomada de posse do diretor do Agrupamento 
de Escolas Damião de Goes, Alenquer

Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que se 
referem os artigos 21.º, 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho, e após a homologação tácita da diretora -geral da Adminis-
tração Escolar, e ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo 
diploma, torna -se público que tomou posse como diretor do Agrupamento 
de Escolas Damião de Goes, Alenquer, o professor Fernando Jorge 
Morais de Almeida, do grupo 400, para o quadriénio de 2017/2021, em 
sessão pública perante o Conselho Geral no dia 22 de junho de 2017.

30 de junho de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Conceição 
da Natividade Xavier de Oliveira.

310730234 

 Despacho n.º 7580/2017

Nomeação do Subdiretor e Adjuntos do Diretor do Agrupamento 
de Escolas Damião de Goes, Alenquer

Nos termos do estipulado no n.º 5 do artigo 21.º e no n.º 2 do ar-
tigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no uso 
das minhas competências, como Diretor do Agrupamento de Escolas 
Damião de Goes, Alenquer, nomeio os seguintes docentes para os cargos 
de coadjuvação das minhas funções:

Subdiretor — Jorge Ricardo dos Santos Oliveira, Professor do Quadro 
do AEDG, do Grupo de Recrutamento 510;

Adjunto do Diretor — António João da Conceição Farinha Albano, 
Professor do Quadro do AEDG, do Grupo de Recrutamento 410;

Adjunta do Diretor — Ana Alexandrina Ferreira Coelho, Professora 
do Quadro do AEDG, do Grupo de Recrutamento 520;

Adjunta do Diretor — Rosa Maria Lopes Oliveira Santos Amaro, 
Professora do Quadro do AEDG, do Grupo de Recrutamento 110.

A presente nomeação tem a duração de quatro anos, de acordo com o 
n.º 8 do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e 
produz efeitos a partir do dia 01 de julho de 2017.

30 de julho de 2017. — O Diretor, Fernando Jorge Morais de Almeida.
310730291 


