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um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final do método constam das atas das reuniões do júri do procedimento, 
as quais são publicitadas no sítio da Internet da entidade.

13 — 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 classi-
ficação quantitativa obtida nos métodos de seleção.

13.1 — Critérios de desempate: Em caso de igualdade de valoração, 
os critérios de desempate a adotar são os constantes do artigo 27.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

14 — O Procedimento concursal tem caráter urgente, prevalecendo 
as funções próprias do júri sobre quaisquer outras.

15 — Composição e identificação do júri
Presidente: — Alberto Milão Ferreira (Adjunto Diretor)
Vogais efetivos:
Nuno Miguel Cancela Mesquita Montes (Adjunto Diretor)
Maria Manuela Guedes Joaquim (Encarregada Operacional)

Vogais suplentes:
Pedro Manuel Gonçalves Ferreira (Professor QZP)
José Alberto Pinto Queirós (Professor QA)

15.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

16 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Diretor do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada 
Dr. João de Araújo Correia, é publicada na BEP; afixada em local público 
e visível das instalações do Agrupamento de Escolas/Escola não Agru-
pada Dr. João de Araújo Correia e disponibilizada na respetiva página 
eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação sobre a sua publicitação, nos termos do n.º 5 
do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

17 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, o presente aviso é publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) e na página eletrónica do Agrupamento de 
Escolas/Escola não Agrupada Dr. João de Araújo Correia.

10/05/2019. — O Diretor, Salvador da Costa Ferreira.
312292182 

 Agrupamento de Escolas de Esgueira, Aveiro

Aviso (extrato) n.º 9117/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchi-

mento de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar ne-
cessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento 
interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em 
vista assegurar necessidades transitórias.
Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, torna -se público que, por despacho da 
Diretora do Agrupamento de Escolas de Esgueira, de 13/05/2019, no uso 
das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 
da Diretora -Geral da Administração Escolar proferido em 25 de feve-
reiro de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, 1 de 
março de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados 
a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário 
da República, o procedimento concursal comum para preenchimento 
de 1 (um) posto de trabalho para as funções correspondentes à categoria 
de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas de Esgueira, 
Aveiro, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
o aviso integral deste procedimento é publicitado na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no 
Diário da República, 2.ª série, e na página eletrónica do Agrupamento 
de Escolas de Esgueira, Aveiro, em http://aeesgueira.edu.pt/, a partir da 
data da publicação na BEP.

13 de maio de 2019. — A Diretora, Helena Maria de Oliveira Dias 
Libório.

312294353 

 Escola Secundária de Felgueiras

Aviso n.º 9118/2019

Anulação de Procedimento Concursal
Na sequência da revogação da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, por 
força da publicação da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, é anu-
lado o procedimento concursal publicado com o Aviso n.º 8106/2019, 
a 10 de maio de 2019.

13 de janeiro de 2019. — A Diretora, Anabela Barbosa Leal.
312294004 

 Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, Loures

Aviso n.º 9119/2019

Anulação do procedimento concursal

Vem o Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado proceder à 
anulação do procedimento concursal publicado pelo Aviso n.º 7162/2019, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 79 de 23 de abril de 2019.

14 de maio de 2019. — O Diretor Executivo, António José Matos 
Mendes.

312297237 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos

Aviso n.º 9120/2019
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria 

n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, faz -se público que, por despacho do Di-
retor do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, de 10/05/2019, no uso 
das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 
da Diretora -Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fe-
vereiro de 2019, publicado no Diário da República,2.ª série, N.º 43, 
1 de março de 2019, faz -se público que se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal comum 
para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho para as funções 
correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional deste 
Agrupamento de Escolas na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado e constituição de reserva 
de recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em 
vista assegurar necessidades transitórias.

Os candidatos devem ser detentores da escolaridade obrigatória, 
considerando a data de nascimento, 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 LTFP.

O aviso integral que contém os pormenores relativos ao procedimento 
concursal será publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP), acessível 
em www.bep.gov.pt e no sítio da internet do Agrupamento de Escolas 
Gonçalo Nunes, em www.aegn.pt.

13 de maio de 2019. — O Diretor, António Miranda Barros da 
Silva.

312296938 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso

Aviso (extrato) n.º 9121/2019
Determino a anulação do Aviso n.º 7975/2019, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2019.

14 de maio de 2019. — A Diretora, Luísa Maria Monteiro Rodrigues 
Sousa Dias.

312296257 


