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 Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém

Aviso n.º 10175/2014
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que 

se referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 
de abril (reescrito e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho), nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do citado 
decreto-lei e em conformidade com o resultado da eleição ocorrida em 
18 de julho de 2014, homologada pelo Diretor-Geral da Administração 
Escolar (nos termos do n.º 4 do artigo 23.º do mesmo decreto-lei), 
torna-se público que Maria Manuela de Carvalho Teixeira, em 02 de 
setembro de 2014, e perante o Conselho Geral Transitório (em sessão 
aberta à comunidade educativa) tomou posse do cargo de Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Santo André, Santiago do Cacém para o 
quadriénio 2014-2018.

3 de setembro de 2014. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Maria Sara Geraldo Galvão.

208072293 

 Aviso n.º 10176/2014
Pelo presente aviso procede -se à anulação da publicação do aviso 

n.º 9893/2014 publicado no Diário da República, n.º 169, 2.ª série, de 
3 de setembro de 2014.

3 de setembro de 2014. — A Diretora, Maria Manuela de Carvalho 
Teixeira.

208072382 

 Agrupamento de Escolas São Gonçalo, Torres Vedras
Aviso n.º 10177/2014

Procedimento Concursal Comum para ocupação de 24 Postos
de Trabalho para a carreira de Assistente

Operacional de Grau 1 para Serviços de Limpeza
1 — Nos termos dos números 2, 3 e 4 do artigo 33.º, do artigo 34.º, 

do n.º 6 do artigo 36.º, artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, conjugada com a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
publicação do Aviso, no Diário da República, de procedimento concursal 
comum para preenchimento de vinte e quatro postos de trabalho, de 
15 de setembro de 2014 até 12 de junho de 2015, para a categoria de 
Assistente Operacional de grau 1, detentores de escolaridade obrigatória 
ou experiência profissional comprovada, na modalidade de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, de acordo com a 
autorização da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, para as 
seguintes escolas do 1.º Ciclo.

EB de Casalinhos de Alfaiata — 4 Horas
EB de Serra da Vila — 2 Horas
EB de Barro — 3 Horas
EB S. Domingos de Carmões — 2 Horas
EB de Runa — 2 Horas
EB de Boavista — 4 Horas
EB de Escaravilheira — 3 Horas
EB de Dois Portos — 2 Horas
EB de Carvoeira — 4 Horas
EB de Assenta — 3 Horas
EB de Chãos — 3 Horas
EB de Cambelas — 2 Horas
EB de Ventosa — 4 H + 4H + 3H (um contrato cada)
EB de Azenha Velha — 2 Horas
EB de Torres Vedras — 4 H + 4H + 3H (um contrato cada)
EB de Freiria — 4H + 4H + 4 H + 3H + 3H (um contrato de cada)

O valor a pagar por hora é de 2,80€ e sobre este incide o desconto de 
11 % para a Segurança Social.

Toda a informação relacionada com este procedimento concursal 
encontra -se afixado em local de estilo, na escola sede do Agrupamento de 
Escolas de São Gonçalo — Estrada da Serra da Vila — 2560 -581 Torres 
Vedras e, no site oficial deste agrupamento http://moodle.ag -sg.net

3 setembro de 2014. — O Diretor do Agrupamento de Escolas São 
Gonçalo, Torres Vedras, Professor Victor Manuel Teodoro dos Santos.

208072471 

 Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira

Aviso n.º 10178/2014

Nomeação de Subdiretor
Por meu despacho de 1 de setembro de 2014 e dando cumprimento ao 

n.º 6 do artigo 21.º conjugado com o n.º 2 do artigo 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 Dire-
tora do Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira, nomeio para 
o cargo de Subdiretor o docente licenciado Carlos Alberto Conde Correia 
Santos, do Quadro de Agrupamento, do grupo de recrutamento 520

3 de setembro de 2014. — A Diretora, Agostinha Menezes Fonseca 
Veiga.

208071726 

 Agrupamento de Escolas de Sátão

Aviso n.º 10179/2014
Nos termos da 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 
público que se encontra aberto o procedimento concursal para contratar 
trabalhadores em funções públicas, a termo resolutivo certo, a tempo 
parcial, para assegurarem serviços de limpeza. São 3 contratos: um de 
quatro horas por dia e dois de duas horas por dia:

1 — Local de trabalho — estabelecimentos de ensino do agrupamento 
de escolas de Sátão.

2 — Função — prestação de serviço/tarefas — serviço de limpeza.
3 — Remuneração ilíquida/hora 2,80 € (dois euros e oitenta cêntimos).
4 — Duração dos contratos — de 15 de setembro de 2014 a 12 de 

junho de 2015.
5 — Requisitos legais exigidos: escolaridade obrigatória, de acordo 

com a idade do candidato.
6 — Critérios de seleção:
6.1 — Habilitações literárias — 15 %;
6.2 — Experiência profissional na Unidade Orgânica/Serviço — 55 %;
6.3 — Experiência profissional noutra unidade orgânica — 15 %;
6.4 — Qualificação profissional/formação — 15 %.
7 — Formalização de candidatura:
7.1 — Prazo de candidatura: 5 dias úteis a contarem da data de pu-

blicação do presente aviso no Diário da República.
7.2 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de 

graduação dos candidatos.
7.3 — As candidaturas deverão ser formalizadas, em impresso próprio, 

que será fornecido aos interessados durante as horas normais de expediente 
nos serviços de administração escolar e entregues no prazo de candidatura, 
pessoalmente, nas instalações da escola sede deste agrupamento.

8 — Composição do júri:
Presidente do júri: Ricardo Manuel Santos Almeida, adjunto da di-

reção.
Vogais efetivos:
Luís Manuel Dias Bravo, adjunto da direção;
Teresa Amélia Almeida Pina, encarregado operacional.

Vogais suplentes:
Maria Catarina Silva Rodrigues, assistente operacional;
Alexandre Magno Almeida Santos, assistente operacional.

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

9 — As listas de ordenação final dos candidatos serão afixadas nas 
instalações da escola sede e no site do agrupamento.

3 de setembro de 2014. — A Diretora, Helena de Fátima Gonçalves 
de Castro.

208072617 

 Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga

Aviso n.º 10180/2014

Procedimento concursal — 3 postos de trabalho em regime 
de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo

Em cumprimento do previsto nos n.os 1 e 4 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
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Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por despacho 
de 28/08/2014 do Chefe da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Gestão da 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares da Direção de Serviços da 
Região Centro, Dr. António Apolinário Saraiva, no uso das suas competên-
cias, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-
blicação deste aviso no Diário da República, o procedimento concursal co-
mum de recrutamento para ocupação de 3 postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo 
parcial, até 12 de junho de 2015 e com a duração de 4 horas/dia, para a car-
reira de assistente operacional, de grau 1, deste Agrupamento de Escolas.

2 de setembro de 2014. — A Diretora, Maria do Rosário Pinheiro 
da Cruz Tavares.

208069045 

 Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis

Aviso n.º 10181/2014

Procedimento Concursal para recrutamento de 5 postos de tra-
balho para 20 horas diárias de prestação de serviço de limpeza 
em regime de contrato de trabalho a tempo resolutivo certo a 
tempo parcial.
1 — Por despacho do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

exarado em 26 de agosto, foi autorizado pela DGESTE, a celebração 
de contratos de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial (de 15 
de setembro de 2014 a 12 de junho de 2015).

2 — Para efeitos do disposto no ponto anterior, e nos termos da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que, por despacho da Diretora do Agrupamento de 
Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis, no uso das competências 
que lhe foram delegadas, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação deste Aviso no Diário da República, o 
procedimento concursal para preenchimento de 5 postos de trabalho para 
20 horas diárias para prestação de serviço de limpeza com a duração 
máxima de 4 horas/dia em regime de contrato de trabalho a termo reso-
lutivo certo a tempo parcial com termo a 12 de junho de 2015.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e Decreto 
-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, Portaria n.º 1553-C/2008, 
de 31 de dezembro e Código do Procedimento Administrativo.

4 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oli-
veira de Azeméis, sita na Rua General Humberto Delgado, 3720-254 Oli-
veira de Azeméis 5 — Caracterização do posto de trabalho: Prestação 
de serviços de limpeza.

5.1 — 5 Postos de Trabalho para 20 horas diárias para prestação de 
serviço de limpeza com a duração máxima de 4 horas/dia, 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.

6 — Remuneração: O valor da remuneração horária a que tem direito 
o pessoal a contratar, é fixado em 2,80 Euros.

7 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos 

requisitos gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção especial ou lei especial;

ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

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

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou experiência 
profissional comprovada, 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 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

8 — Atento ao disposto no artigo 52.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria, execu-

tem as mesmas funções e ocupem, no órgão ou serviço que publicita o 
procedimento concursal, postos de trabalho idênticos àqueles para cuja 
ocupação se publicita o procedimento, excetuando os que se encontrem 
em mobilidade especial, conforme o disposto na alínea l) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 A/2009, de 22 de janeiro, com a redação 
dada pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril.

9 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
a) Comprovada experiência profissional no exercício efetivo das 

funções descritas no ponto 5 do presente Aviso;
b) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis, a contar da data de pu-

blicação do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela 
Portaria 145-A/2011, de 6 de abril.

10.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-
riamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado por 
Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado na página da Direção-Geral da 
Administração e Emprego Público, em http://www.dgaep.gov.pt, podendo 
ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços de administração esco-
lar na Escola-Sede do Agrupamento — Escola Secundária Soares Basto, e 
entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou 
enviadas pelo correio, para a morada identificada no ponto 4 do presente 
Aviso, em carta registada com Aviso de receção, dirigidas à Diretora do 
Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis.

11 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou Cartão de Identificação 
Fiscal, (fotocópia);

Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Curriculum Vitae datado e assinado;
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia);
Outros documentos que julgue de interesse para o respetivo posto 

de trabalho.

11.1 — 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 incapa-
cidade e tipo de deficiência.

11.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

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

12 — Métodos de seleção:
12.1 — Será utilizado, de acordo com o autorizado pela DGEstE 

apenas um método de seleção obrigatório — avaliação curricular (AC).
12.2 — Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candida-

tos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada 
tipo de funções exercidas. Será expressa 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

12.2.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — Habilitação de grau académico superior;
b) 18 Valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou decursos 

que lhes sejam equiparados;
c) 16 Valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equi-

parado.

12.2.2 — Experiência Profissional (EP) — tempo de serviço no exer-
cício de funções conforme descritas no ponto 5 do presente Aviso, de 
acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — Experiência diretamente relacionada com as funções 
a desempenhar descritas no ponto 5 do presente aviso por um período 
de 5 ou mais anos;




