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s) Convocar e presidir a reuniões que entenda necessárias para o 
bom funcionamento das várias áreas que superintende/acompanhe e 
coordene;

t) Assinar todos os documentos relacionados com as competências 
delegadas;

u) Fazer despacho de expediente.

3 — No Adjunto do Diretor, José Costa Azevedo, delego as compe-
tências para praticar os seguintes atos:

a) Coordenar a área da segurança: superintender às questões relacio-
nadas com a segurança de espaços, pessoas e bens;

b) Promover a coordenação dos clubes e projetos associados;
c) Promover e operacionalizar o Plano de Formação do pessoal docente 

e do pessoal não docente;
d) Operacionalizar os processos inerentes ao Plano de Ação Estratégica 

no que concerne ao 2.º e 3.º ciclo;
e) Coordenação dos Projetos do agrupamento — Projeto Educativo, 

Plano anual e plurianual de atividades, outros projetos existentes, assim 
como aqueles que se venham a realizar;

f) Acompanhar o desenvolvimento do Plano Anual de Atividades;
g) Superintender no processo de gestão de recursos humanos para 

atividades dos alunos devido a ausência de docentes;
h) Tutelar a gestão dos apoios educativos e o apoio tutorial do 2.º e 

3.º ciclo;
i) Supervisionar o funcionamento das bibliotecas escolares do Agru-

pamento;
j) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
k) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal não docente;
l) Convocar e presidir a reuniões que entenda necessárias para o 

bom funcionamento das várias áreas que superintende/acompanhe e 
coordene;

m) Assinar todos os documentos relacionados com as competências 
delegadas;

n) Fazer despacho de expediente.

O presente despacho produz efeitos a 6 de junho de 2017, ficando 
ratificados todos os atos praticados no âmbito das competências acima 
delegadas.

20/08/2018. — O Diretor, Licínio Teixeira de Sousa.
311596693 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos

Aviso n.º 12441/2018
O Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, torna público 

que se encontra aberto processo de seleção para contrato de trabalho a 
termo resolutivo certo a tempo parcial, para prestação de serviços de 
limpeza, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e da Portaria 
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, com base nas seguintes indicações:

1 — Tipo de oferta — 10 contratos de 3,5 horas diárias.
2 — Local de trabalho — Escolas do Agrupamento de Escolas Gon-

çalo Nunes, Barcelos (Escola Básica Gonçalo Nunes, Escola Básica 
António Fogaça, Escola Básica de Aldão — V. F. S. Martinho, Escola 
Básica de Abade de Neiva, Escola Básica de V. F. S. Pedro, Escola 
Básica de Vila Boa, Escola Básica de Arcozelo, Escola Básica de Pon-
tes — Tamel S. Veríssimo, Jardim de Infância Avenida João Duarte e 
Jardim de Infância das Calçadas).

3 — Função — As funções a desempenhar correspondem aos serviços 
de limpeza, de apoio geral, desenvolvendo e incentivando o respeito e 
apreço pelo estabelecimento de educação e de ensino e pelo trabalho 
que, em comum, deve ser efetuado. 

4 — Remuneração ilíquida — Calculada com base no SMN (Salário 
Mínimo Nacional) — 3,83 €/hora;

5 — Duração do contrato — Até ao dia 21 de junho de 2019, ao abrigo 
da alínea h) do artigo 57.º da LTFP.

6 — Requisitos habilitacionais exigidos — Escolaridade obrigatória, 
de acordo com a idade do candidato.

7 — Requisitos de admissão — Os definidos no artigo 8.º da 
LVCR:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, Convenção Internacional ou 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.

8 — Método de seleção — Dada a urgência do recrutamento, será 
utilizado como método de seleção a Avaliação Curricular (AC), con-
forme previsto no artigo 6.º da Portaria n.º 83- A/2009, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril.

A avaliação curricular incidirá sobre os seguintes critérios:

a) Habilitações académicas;
b) Experiência profissional;
c) Formação profissional.

A especificação destes critérios encontra-se publicada na página 
da internet do Agrupamento, em www.aegn.pt, no respetivo Aviso de 
Abertura.

9 — Neste procedimento concursal, para efeitos do previsto na alí-
nea b) do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, 
é garantida a reserva de lugar estabelecida no artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 29/2001 de 3 de fevereiro, desde que os candidatos com deficiência 
declarem sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

10 — Prazo para apresentação das candidaturas — 10 dias úteis a 
contar do primeiro dia útil seguinte à publicação do presente Aviso no 
Diário da República.

11 — Formalização das candidaturas — Obrigatoriamente, sob pena 
de exclusão, mediante preenchimento de formulário próprio, disponibi-
lizado nos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento Gonçalo 
Nunes, ou no sítio da internet do Agrupamento em www.aegn.pt e 
entregues pessoalmente nas instalações deste, ou enviadas por correio 
registado com aviso de receção, dirigidas ao Diretor do Agrupamento 
de Escolas Gonçalo Nunes, Av. João Duarte, 4750-175 Barcelos, con-
juntamente com os documentos exigidos para o concurso e que constam 
do ponto 12 deste Aviso.

12 — Documentos obrigatórios a apresentar com a candidatura

a) Certificado de habilitações académicas (fotocópia);
b) Declarações comprovativas da experiência profissional (fotocópia);
c) Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia);
d) Fotocópia da última Avaliação de Desempenho (se o candidato 

possuir);
e) Currículo e/ou quaisquer documentos que o candidato considere 

importantes.

13 — Composição do júri

Presidente — Alcino Gonçalves Silva, Subdiretor;
Vogal efetivo — Olinda Silva Ribeiro, Adjunta;
Vogal efetivo — Maria Amélia Rodrigues Saraiva, Adjunta;
Vogal suplente — Cassiano António Ribeiro Silva, Assessor;
Vogal suplente — José Carlos Brito Lopes, Assessor.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
por um dos vogais efetivos.

14 — Motivos de exclusão e notificação dos candidatos — Consti-
tuem motivos de exclusão dos candidatos do procedimento concursal 
os seguintes:

a) O não cumprimento do prazo de candidatura;
b) A falta de documentos exigidos no presente Aviso e que comprovam 

os elementos declarados pelos candidatos;
c) A omissão ou preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

do formulário;
d) A apresentação da candidatura de modo diferente do previsto no 

ponto 11 deste Aviso;
e) Não reunir os requisitos gerais de admissão.

Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas pre-
vistas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, 
para realização da audiência dos interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo.

15 — Publicação das listas — A lista de ordenação dos candidatos 
aprovados e dos excluídos no decurso da aplicação de seleção — Ava-
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 Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa

Aviso n.º 12442/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 4 postos de trabalho para assistente operacional, grau 1, 
a termo resolutivo certo a tempo parcial, para o ano escolar 
2018/2019.

1 — Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, dos números 2, 3, 4 e 6 do 
artigo 36.º e artigos 37.º e 38.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho e Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alte-
rações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se 
publico que, por despacho da Educação, a Diretora da Escola Secundária 
Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa no uso das competências que 
lhe foram delegadas por despacho da Senhora Diretora-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares, proferido em 13/08/2018, se encontra aberto 
o procedimento concursal comum para preenchimento de 4 postos de 
trabalho para assistente operacional, a termo resolutivo certo a tempo 
parcial, para o ano escolar 2018/2019.

2 — Local de trabalho: Escola Secundária Maria Amália Vaz de 
Carvalho,1099-069, Lisboa

3 — Caracterização do posto de trabalho: Prestação de serviços de 
limpeza e outros no âmbito da carreira e categoria de assistente opera-
cional, competindo-lhe designadamente, as seguintes atribuições:

a) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 
das instalações, bem como do material e equipamento didático e infor-
mático necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

b) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

4 — Horário semanal: 3,5 horas/dia.
5 — Duração do contrato: 17 de setembro de 2018 até 14 de junho 

de 2019.
6 — Requisitos de admissão: Possuir escolaridade obrigatória, que 

pode ser substituída por experiência profissional comprovada, tendo 
em conta que se trata de um recrutamento para a carreira de assistente 
operacional, de grau 1.

7 — Critério de seleção: Avaliação curricular.
8 — Prazo do concurso: 10 dias úteis a contar do dia da publicação 

do presente aviso no Diário da República.
9 — Formalização das candidaturas: De acordo com o procedimento 

concursal publicado em www.esmavc.edu.pt

21 de agosto de 2018. — A Diretora, Maria de Fátima Reis Lopes.
311596863 

 Agrupamento de Escolas Romeu Correia, Almada

Aviso n.º 12443/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
10 (dez) postos, para serviço de limpeza em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para a 
carreira e categoria de assistente operacional, para o ano escolar 
2018/2019.

O Agrupamento de Escolas Romeu Correia, no Feijó, nos termos da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e tendo em conta o art.º 33.º 
e 34.º, o n.º 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna público que se encontra aberto, con-
forme despacho da DGESTE de 13/08/2018 o procedimento concursal 
comum para preenchimento de 10 (dez) postos de trabalho da carreira e 
categoria de assistente operacional deste Agrupamento, na modalidade 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial. Este 
concurso é válido para eventuais contratações que ocorram durante o 
ano escolar 2018/2019.

1 — Tipo de oferta: 10 (dez) contratos de trabalho a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, com a duração de 3,5 horas/dia;

2 — Local de trabalho: nas escolas que fazem parte do Agrupamento 
de Escolas Romeu Correia, Feijó;

3 — Função: Os contratos de trabalho caracterizam -se pelo exercício 
de funções de assistente operacional, tal como descrito na Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho;

4 — Remuneração íliquida/hora: 3,82/hora acrescido do valor do 
subsídio de refeição vigente para a Função Pública;

5 — Duração do contrato: desde a data de assinatura até 21 de junho 
de 2019;

6 — Requisitos de admissão: previstos na Lei n.º 35/2014, e demais 
legislação aplicável, designadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou 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 a desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
f) 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 86.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho.

7 — Métodos de seleção:

a) Considerando a urgência de recrutamento será utilizado apenas um 
método de seleção obrigatória — Avaliação Curricular (AC)

b) A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiencia adquirida e da formação re-
alizada, tipo de funções exercidas. Será expresso numa escala de 
0 a 20 valores com valoração às centésimas, sendo a classificação 
obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos 
elementos a avaliar. Para tal serão considerados e ponderados os 
elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e 
que são os seguintes:

Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso Equiparado, Expe-
riência Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de acordo com 
a seguinte fórmula:

AC = HAB + 4(EP) + 2(FP)
7

c) Habilitação Académica de Base (HAB)

20 valores — 12.º ano de escolaridade;
15 valores — 9.º ano de escolaridade;
10 valores — 6.º ano de escolaridade;
5 valores — 4.º ano de escolaridade.

d) Formação Profissional (FP)

20 valores — formação em área afim com funções a desempenhar, 
devidamente comprovada;

10 valores — outra formação relevante sem ser na área, devidamente 
comprovada;

5 valores — sem formação relevante para as funções a desempe-
nhar.

e) Experiência Profissional (EP)

20 valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício de 
funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde de-
sempenhará as funções;

liação Curricular, será publicada na página eletrónica do Agrupamento, 
em www.aegn.pt, e afixada ao público na Escola Básica Gonçalo Nunes, 
para efeitos de audiência dos interessados, assim como a lista final dos 
candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento de Escolas 
Gonçalo Nunes.

16 — Validade do concurso — Este concurso é válido para eventuais 
contratações que ocorram durante o ano escolar 2018/2019.

21 de agosto de 2018. — O Diretor, António Miranda Barros da 
Silva.

311597487 


