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Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura

Declaração de Retificação n.º 556/2017
Por ter saído com inexatidão no Despacho (extrato) n.º 14065/2015,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 30 de novembro
de 2015, a homologação dos contratos docentes e técnicos especializados,
procede-se à respetiva retificação, nos seguintes termos:
Onde se lê:
«celebrados no ano escolar de 2013-2014»
deve ler-se:
«celebrados no ano escolar de 2014-2015»
3 de agosto de 2017. — A Diretora, Ana Paula Guimarães Simões
Carrito.
310695698

Aviso n.º 9849/2017
Para efeitos do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, e nos termos do ponto 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 137/2012 e do artigo 3.º do despacho conjunto n.º 4-A/2016, de 16
de junho, no exercício das competências de Diretora do Agrupamento
de Escolas de Paredes de Coura, nomeio, com efeitos a 25 de julho de
2017, como Subdiretora a docente Maria Helena Cerqueira e adjuntas
da diretora as docentes Maria Fernanda Fernandes de Castro Lopes,
Célia Isabel Grova Vieitos e Deolinda Eduarda Alves Oliveira Moreira
Guerreiro.
3 de agosto de 2017. — A Diretora, Ana Paula Santos Pereira Fernandes.
310692595

Agrupamento de Escolas de Palmela
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Covilhã

Aviso n.º 9848/2017

Aviso n.º 9850/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
4 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo para as funções correspondentes
à categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º e
n.º 5 do artigo 56.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 19.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 torna-se público
que, por despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas de Palmela,
de 18/08/2017, no uso das competências que lhe foram delegadas por
Despacho n.º 7185/2017 da Diretora-Geral da Administração Escolar
proferido em 4 de agosto de 2017, publicado em 17 agosto de 2017 no
Diário da República, 2.ª série, n.º 158, 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 4 postos de trabalho para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas de Palmela, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo determinado, a constituir por contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo.
2 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado parecer prévio à entidade gestora da valorização profissional — INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional
para os postos de trabalho a preencher.
3 — Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de Palmela
4 — Caracterização do posto de trabalho: Os postos de trabalho a
ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções correspondentes à
categoria de assistente operacional, tal como descrito no Anexo referido
no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP e de acordo com as atividades inerentes
às de auxiliar de ação educativa.
5 — Requisitos habilitacionais: Escolaridade obrigatória.
6 — Método de seleção: Considerando a urgência do procedimento
e atento o disposto no n.º 5 do artigo 56.º, no artigo 36.º da LTFP e no
artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, aplica-se o método de seleção
Avaliação Curricular (AC)100 %-(experiência profissional, experiência
na unidade orgânica, habilitações literárias).
7 — Remuneração: correspondendo ao 2.º nível remuneratório da
tabela remuneratória única (€ 557,00). Acresce subsídio de refeição na
prestação diária de trabalho.
8 — Duração do contrato: até 31 de agosto 2018.
9 — Apresentação e formalização da candidatura: mediante impresso
próprio fornecido aos candidatos nos serviços administrativos, na sede
do Agrupamento (9h-13h/14h-16h). Apenas serão aceites candidaturas
entregues presencialmente nos serviços.
Documentos a apresentar com a candidatura: dados de identificação
pessoal, cópia do certificado de habilitações literárias, currículo e/ou
outros documentos que o candidato considere importantes.
Contacto:212338160/eb2.3p.pt@gmail.com
21 de agosto de 2017. — A Diretora, Ana Serra.
310728364

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, para
a categoria de assistente operacional de grau 1.
1 — Conforme previsto na 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, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data de publicação deste aviso do Diário da República,
o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
2 (dois) postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, para a categoria de
assistente operacional de grau 1.
2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (artigo 33.º
e 34.º, os n.os 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, s artigos 37.º e 38.º) e Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
3 — Âmbito do recrutamento: O presente recrutamento foi precedido
de autorização por Despacho de 31/07/2017, da Exma. Senhora Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares
4 — Local de trabalho: Escola Secundária Quinta das Palmeiras — Covilhã sita na Rua de Timor, 6201 — 006 Covilhã.
5 — Caracterização do posto de trabalho: Competências compatíveis
com as desempenhadas por Assistentes Operacionais, de grau 1.
6 — Remuneração base prevista: A remuneração será de 3,67€ por
hora. Acresce subsídio de refeição na prestação diária de trabalho.
7 — Duração do contrato: de 13/09/2017 a 15/06/2018.
8 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 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 de curso
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1.
9 — Método de selecção: dada a urgência do procedimento, será
utilizado como único método de seleção a avaliação curricular.
9.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente:
a) A habilitação académica (HA);
b) A experiência profissional (EP) em que se pondera o tempo de
serviço no exercício das funções inerentes à área de atividade para a
qual se candidatam, expressa em número de horas;
c) A formação profissional (FP), em que se ponderam as ações de
formação profissional que se relacionem com as áreas funcionais dos
lugares para que se candidatam, expressa em número de horas;
Será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração às centésimas, sendo a classificação final obtida através da seguinte fórmula:
AC=(HA+2EP+FP)/4
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Habilitação Académica
a) 20 valores — habilitação de grau superior;
b) 18 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos
que lhe sejam equiparados;
c) 16 valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado;
Experiência Profissional — Tempo de serviço em meio escolar
a) 20 valores — mais de 300 horas;
b) 15 valores — mais de 100 horas e até 300 horas;
c) 10 valores — até 100 horas.
Formação Profissional — Formação relacionada com a função
a) 20 valores — mais de 40 horas;
b) 15 valores — mais de 20 horas e até 40 horas;
c) 10 valores — até 20 horas.
A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de igualdade
de valoração em situação não configurada pela lei como referencial, é
efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os seguintes critérios:
a) Valoração da Experiência Profissional (EP);
b) Preferência pelo candidato que já tenha trabalhado na Escola;
c) Valoração da habilitação académica (HAB);
d) Valoração da Formação Profissional (FP);
e) Candidato de maior de idade.
10 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da publicação deste
aviso no Diário da República.
11 — Prazo de reclamação: 48 horas após a fixação da lista de graduação dos candidatos.
12 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, 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
administrativos da Escola Secundária Quinta das Palmeiras — Covilhã,
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 recepção, dirigidas
ao Diretor Escola Secundária Quinta das Palmeiras — Covilhã.
12.1 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Curriculum Vitae datado e assinado
Certificado de habilitações literárias (fotocópia)
Declarações da experiência profissional (fotocópia)
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia)
13 — 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.
14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da Lei.
15 — 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.
16 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores no método de selecção (AC) consideram-se excluídos da lista
unitária de ordenação final.
17 — Composição do Júri
Presidente: Jorge Fernando Fortuna Pombo, Subdiretor da Escola
Secundária Quinta das Palmeiras — Covilhã.
Vogais efectivos: Maria Branca dos Santos Costa Vaz Silva, Encarregada Operacional e Cristiano Jorge dos Santos Carrapato, Adjunto do
Diretor da Escola Secundária Quinta das Palmeiras — Covilhã.
Vogais suplentes: Maria José Luz Domingos Bárbara Mugeiro e Isabel
Maria Rodrigues dos Santos
18 — O presente aviso é publicitado na página eletrónica da Escola
Secundária Quinta das Palmeiras, no 1.º dia útil seguinte à publicação
da 2.ª série do Diário da República e no prazo máximo de três dias úteis
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.
Nota_ Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2017/2018.
10 de agosto de 2017. — O Diretor, João Paulo Ramos Duarte Mineiro.
310714148

Escola Secundária Rainha Dona Amélia, Lisboa
Aviso n.º 9851/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º e n.º 5
do artigo 56.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 19.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, torna-se público que, por
despacho da Presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP)
da Escola Secundária Rainha Dona Amélia, Lisboa, de 18 de agosto de
2017, no uso das competências que lhe foram delegadas por Despacho
n.º 7185/2017 da Diretora-Geral da Administração Escolar proferido
em 4 de agosto de 2017, publicado em 17 agosto de 2017 no Diário da
República, 2.ª série, n.º 158, 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 dois postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional da Escola Secundária Rainha
Dona Amélia, na modalidade de relação jurídica de emprego público
por tempo determinado, a constituir por contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo.
2 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado parecer prévio à entidade gestora da valorização profissional — INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional
para os postos de trabalho a preencher.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo e não ter sido efetuada
consulta prévia à entidade Centralizadora para Constituição de Reservas
de Recrutamento (ECCRC), uma vez que não foram ainda publicitados
quaisquer procedimentos de entre os previstos no artigo 41.º da Portaria
n.º 83-A/2009.
4 — Legislação aplicável — O presente procedimento reger-se-á pelas
disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 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, Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, e Código do
Procedimento Administrativo.
5 — Âmbito do recrutamento — O presente recrutamento foi procedido do Despacho n.º 7/2017/SEAEP, da Secretaria de Estado da Administração e do Emprego Público, de 28 de julho de 2017, para os efeitos
previstos no artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março, de
modo a possibilitar o recrutamento, não apenas de trabalhadores com
relação jurídica de emprego por tempo indeterminado previamente
estabelecida, mas também de trabalhadores com vínculo de emprego
público a termo ou sem vínculo de emprego público, de acordo com os
n.os 4 a 9 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
6 — Local de trabalho — Escola Secundária Rainha Dona Amélia,
Lisboa, Rua Jau — Alto de Santo Amaro, 1349-002 Lisboa.
7 — Caracterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho
a ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções correspondentes à
categoria de assistente operacional, tal como descrito no Anexo referido
no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP e de acordo com as atividades inerentes
às de auxiliar de ação educativa de acordo com o seguinte perfil de
competências:
a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;
b) Prestar informações, utilizar equipamentos de comunicação, incluindo estabelecer ligações telefónicas, receber e transmitir mensagens;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
d) Exercer atividades de apoio aos serviços de ação social escolar,
laboratórios, refeitório, bar e bibliotecas escolares de modo a permitir
o seu normal funcionamento;
e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio,
assegurando a sua manutenção e gestão de stocks necessários ao seu
funcionamento;
f) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens com vista a assegurar um bom ambiente educativo;

