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Os docentes dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste 
aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente máximo 
do serviço.

10 de outubro de 2014. — O Diretor, Carlos Correia Coelho.
208157035 

 Agrupamento de Escolas de Almeirim

Aviso n.º 11644/2014
O Agrupamento de Escolas de Almeirim torna público que se encontra 

aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte à publica-
ção deste aviso no Diário da República, procedimento concursal para 
preenchimento de quatro postos de trabalho da carreira de Assistente 
Operacional, em Regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo 
Certo a Tempo Parcial, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, na sequência 
do despacho de 26 de agosto de 2014, do Senhor Delegado Regional de 
Educação de Lisboa e Vale do Tejo.

1 — Número de trabalhadores: quatro.
2 — Local de trabalho: Escola Secundária da Marquesa de Alorna e 

Escola Básica Febo Moniz, sitas na cidade de Almeirim.
3 — Função: Assistente Operacional, de grau 1, para assegurar es-

sencialmente os serviços de limpeza.
4 — Horário semanal: 20 horas semanais (4h/dia).
5 — Remuneração: Calculada com base na Remuneração Mínima 

Mensal Garantida (RMMG): 2,91€/hora.
6 — Duração do contrato: até 12 de junho 2015
7 — Requisitos legais de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, 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 internacional 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 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 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

c) Os candidatos deverão ser titulares da escolaridade obrigatória ou 
equivalente, não se admitindo a possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

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 
trabalho previstos no mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas de 
Almeirim, 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 
(60 %) e Entrevista de Avaliação de Competências (40 %).

8.1 — A Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação Literária (20 %), a Experiência 
Profissional (25 %) e a Qualificação Profissional/Formação (15 %). Para 
tal serão considerados e ponderados os seguintes elementos:

8.1.1 — Habilitação Literária — 20 valores para os portadores de 
escolaridade obrigatória, de acordo com a idade do candidato;

8.1.2 — Experiência Profissional — experiência no exercício de fun-
ções inerentes à categoria de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — mais de 2 anos 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) 15 valores — experiência inferior a 2 anos e superior a 6 meses 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) 10 valores — experiência inferior a 6 meses 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) 0 valores — nenhuma experiência em funções em realidade social 
escolar educativa no contexto onde desempenhará as funções para as 
quais se promove o presente procedimento concursal.

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 15 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 
15 horas (ou mais) e menos de 60 horas.

8.2 — A Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar, 
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profis-
sionais diretamente relacionados com as competências essenciais para 
o exercício da função:

8.2.1 — Os candidatos serão avaliados segundo níveis classificati-
vos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais 
correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 
4 valores.

8.2.2 — Serão chamados para entrevista os dez candidatos melhor po-
sicionados nos critérios relativos à avaliação curricular, calculada ponde-
radamente da seguinte forma: Habilitações Literárias 20 % + Experiência 
Profissional * 25 % + Qualificação Profissional/Formação * 15 %;

8.2.3 — Findo o prazo de candidatura será divulgada na página ele-
trónica do Agrupamento de Escolas (www.ae -almeirim.pt) e afixado 
nas instalações da escola Sede, a lista de candidatos admitidos, a lista 
de candidatos selecionados para a realização da Entrevista de Avaliação 
de Competências, o calendário para a realização da EAC, constituindo 
esta, a forma oficial de notificação e de convocatória;

8.2.4 — A falta à entrevista implica a exclusão do candidato do pro-
cesso concursal;

8.2.5 — Os Candidatos admitidos serão entrevistados pela ordem de 
apresentação no dia, hora e local referenciados no documento mencio-
nado no ponto 8.2.3.

9 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis, a contar do dia seguinte 
da data de publicação do Aviso de Abertura na 2.ª série do Diário da 
República;

10 — As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 
sob pena de exclusão, mediante preenchimento de formulário próprio 
da escola, disponibilizado no endereço eletrónico da mesma, em www.
ae -almeirim.pt, podendo ser obtido junto dos serviços de administra-
ção escolar do Agrupamento de Escolas de Almeirim, na escola sede, 
Escola Secundária da Marquesa de Alorna, e entregues no prazo de 
candidatura, pessoalmente, nas instalações desta, sita na Rua Moinho de 
Vento, 20080 -108 Almeirim, em envelope fechado, dirigido ao Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Almeirim, com identificação do presente 
aviso de abertura do concurso no Diário da República, e identificação 
do candidato.

11 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, 
dos seguintes documentos: Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 
(fotocópia); Certificado de habilitações literárias (fotocópia autenticada); 
Curriculum Vitae datado e assinado; Declarações da experiência profis-
sional (fotocópia autenticada); Certificados comprovativos de formação 
profissional (fotocópia autenticada).

12 — 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.

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

14 — 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.

15 — Composição do Júri:
a) Presidente — Helena Constança Coutinho Lopes, Subdiretora
b) Vogais Efetivos: João Manuel Rufino Coelho, Encarregado Ope-

racional Escola Secundária da Marquesa de Alorna e Maria João Rito 
da Silva Lourencinho, Coordenadora Técnica.

c) Vogais suplentes: Maria do Céu Fernandes Vicente, Adjunta do 
Diretor, e, Lurdes Norberto das Neves dos Santos, Adjunta do Diretor.

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

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

17 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos ex-
cluídos serão notificados de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, para realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário 
próprio, aprovado por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado 
no endereço eletrónico da Direção  -Geral da Administração e Emprego 
Público (DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página 
eletrónica ou junto dos serviços administrativos do Agrupamento de 
Escolas, Escola Secundária da Marquesa de Alorna.

18 — 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.

18.1 — Critério de desempate:
18.1.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de de-

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

18.1.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de 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.

18.1.3 — 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.

19 — 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 n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

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

13 de outubro de 2014. — O Diretor, José Manuel Batista Carreira.
208160526 

 Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, Santa Maria da Feira

Aviso n.º 11645/2014

Delegação de Competências no Adjunto
Considerando o disposto no n.º 7 do artigo 20.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 
de 2 de julho, e nos termos dos artigos 35.º e 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo;

1 — Delego, sem possibilidade de subdelegação e sem prejuízo de 
outras competências que possam vir a ser delegadas, no Adjunto da Di-
retora do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, 
Paulo Rogério Oliveira Ramos, docente do Quadro de Zona Pedagógica 
do grupo de recrutamento 250, as seguintes competências:

a) Superintender na elaboração de horários do pessoal docente e dos 
alunos do 2.º e 3.º ciclos;

b) Superintender o funcionamento dos cursos da oferta formativa de 
jovens e de adultos, incluindo a aprovação de atas de conselhos de turma;

c) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros 
recursos educativos da escola sede;

d) Superintender o funcionamento do refeitório da escola sede;
e) Superintender as atividades relacionadas com o Plano Tecnológico 

da Educação e as Tecnologias de Informação e Comunicação;
f) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nas faltas ou 

impedimentos da Subdiretora;
g) Superintender ao nível pedagógico os 2.º e 3.º ciclos, nas faltas ou 

impedimentos da Subdiretora;
h) Desenvolver toda a tramitação processual com vista à celebração 

de protocolos de cedência das instalações da escola sede;
i) Superintender o funcionamento da Educação Especial;
j) Supervisionar o funcionamento dos transportes escolares;
k) Superintender o funcionamento da Biblioteca da escola sede e das 

atividades de complemento curricular de 2.º e 3.º ciclos, incluindo o 
Desporto Escolar;

l) Convocar e presidir às reuniões que entenda necessárias para o 
bom funcionamento das áreas que superintende e aprovar as respetivas 
atas;

m) Fazer despacho de expediente das áreas que superintende.

2 — A presente delegação de competências não prejudica os poderes 
de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos a 22 de julho de 2013, 
ficando ratificados todos os atos entretanto praticados, no âmbito dos 
poderes acima delegados.

8 de agosto de 2014. — A Diretora, Filomena Maria da Silva 
Vieira.

208158931 

 Aviso n.º 11646/2014

Delegação de Competências na Subdiretora
Considerando o disposto no n.º 7 do artigo 20.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 
de 2 de julho, e nos termos dos artigos 35.º e 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo;

1 — Delego, sem possibilidade de subdelegação e sem prejuízo de 
outras competências que possam vir a ser delegadas, na Subdiretora do 
Agrupamento de Escolas de Argoncilhe, Santa Maria da Feira, Carla 
Susana Teixeira, docente do Quadro de Zona Pedagógica do grupo de 
recrutamento 220, as seguintes competências:

a) Distribuir o serviço do pessoal não docente afeto à escola sede;
b) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente afeto 

à escola sede;
c) Assegurar a execução das atividades no domínio da ação social 

escolar, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 
Conselho Geral;

d) Superintender o funcionamento do bufete, da reprografia e da 
papelaria;

e) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
f) Superintender o processo atinente às provas finais;
g) Superintender a constituição de turmas dos 2.º e 3.º ciclos;
h) Superintender, ao nível pedagógico, os 2.º e 3.º ciclos, incluindo o 

funcionamento das atividades de promoção do sucesso escolar;
i) Aprovar as atas dos conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos e das 

estruturas pedagógicas que superintende;
j) Superintender o funcionamento do Serviço de Psicologia e Orien-

tação;
k) Planear e assegurar a execução de atividades no âmbito da Segu-

rança da escola sede, bem como superintender a área da Segurança no 
Agrupamento;

l) Desenvolver a tramitação processual e presidir aos júris, no âmbito 
de processo de recrutamento de pessoal não docente e de professor(a) 
bibliotecário(a);

m) Desenvolver a tramitação processual dos procedimentos de aqui-
sição de bens e serviços de ajuste direto, regime geral, bem como dos 
abrangidos pelos acordos quadro;

n) Superintender os procedimentos de aquisição de bens e serviços 
de ajuste direto, regime simplificado;

o) Convocar e presidir às reuniões que entenda necessárias para o 
bom funcionamento das várias áreas que superintende e aprovar as 
respetivas atas;

p) Fazer despacho de expediente das áreas que superintende;
q) Substituir a Diretora nas suas faltas e impedimentos.

2 — A presente delegação de competências não prejudica os poderes 
de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos a 22 de julho de 2013, 
ficando ratificados todos os atos entretanto praticados, no âmbito dos 
poderes acima delegados.

8 de agosto de 2014. — A Diretora, Filomena Maria da Silva 
Vieira.

208158972 

 Agrupamento de Escolas de Couto Mineiro do Pejão, 
Castelo de Paiva

Aviso (extrato) n.º 11647/2014

Em cumprimento do disposto no artigo 36.º, n.º 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 


