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14 — 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 classificação quantitativa obtida no método de seleção.
15 — Critério de desempate:
15.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009.
15.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida
Portaria, aos candidatos com deficiência deve ser observado o disposto
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.
16 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009.
16.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento de Escolas de Barcelos é afixada
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada na
página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Barcelos, sendo ainda
publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação
sobre a sua publicitação.
17 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do
previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009.
18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma
de discriminação».
19 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, o presente aviso é publicitado no Diário da República,
2.ª série, bem como na página eletrónica deste Agrupamento de Escolas de Barcelos na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no
1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série, e,
no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal
de expansão nacional.
1 de outubro de 2018. — O Diretor, Jorge Manuel Fernandes Vaz
Saleiro.
311741082

Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto
Aviso n.º 15746/2018
Homologação da lista unitária de ordenação final
do procedimento concursal, para assistente operacional
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torna-se público que após homologação,
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
de recrutamento para ocupação de 8 postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo parcial,
para assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 12633/2018, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 169 de 03 de setembro, foi afixada
na escola sede e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento
de Escolas Fontes Pereira de Melo.
22/10/2018. — A Diretora, Ana Maria Alonso da Silva Pinto de
Oliveira.
311750024

Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca,
Aguiar da Beira
Aviso n.º 15747/2018
Nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 132.º do Decreto-Lei
n.º 41/2012 de 21 de fevereiro — Estatuto da Carreira Docente, torna-se
público que se encontra afixada na sala do pessoal docente da escola sede
do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca, Aguiar da
Beira a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de
Escolas, com referência a 31 de agosto de 2018.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso para reclamação ao dirigente máximo de serviço, nos termos do
n.º 1 do artigo 96.º do referido decreto-lei.
18 de outubro de 2018. — A Diretora, Maria Elisabete da Silva Bárbara.
311743667

Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim
Aviso n.º 15744/2018
Nos termos do n.º 2 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
22 de janeiro, alterada pela portaria n.º 145-A/2013 de 6 de abril, foi
homologada a lista de ordenação final dos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 170,
Aviso n.º 12692/2018 de 4 de setembro, para preenchimento de mais
quatro postos de trabalho em regime de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo a tempo parcial para a carreira e categoria de
Assistente Operacional, totalizando oito postos de trabalho:
1 — Eliana Sofia Leites Lima Cruz
2 — Carmen Maria Machado Mourato Gonçalves
3 — Isabel Amorim Lordêlo Peniche
4 — Fátima Cristina Magalhães dos Santos
17 de outubro de 2018. — O Diretor, Arlindo Fernando Pereira
Ferreira.
311741593
Aviso n.º 15745/2018
Nos termos do n.º 2 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
22 de janeiro, alterada pela portaria n.º 145-A/2013 de 6 de abril, foi
homologada a lista de ordenação final dos candidatos admitidos ao
procedimento concursal comum, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 170,
Aviso n.º 12692/2018 de 4 de setembro, para preenchimento de quatro
postos de trabalho em regime de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo a tempo parcial para a carreira e categoria de Assistente
Operacional:
1 — Maria Elisabete Pereira Teixeira
2 — Carla Sofia Fonseca Flores Ribeiro
3 — Maria do Sameiro Sampaio de Castro Marques
4 — Miguel de Sousa Pinto
17 de outubro de 2018. — O Diretor, Arlindo Fernando Pereira
Ferreira.
311741025

Agrupamento de Escolas de Santo André, Barreiro
Aviso (extrato) n.º 15748/2018
Procedimento concursal publicado pelo Aviso n.º 13135/2018,
14 de setembro
Lista unitária de ordenação final homologada
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que foi homologado a lista unitária de
ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum
de recrutamento para ocupação de quatro postos de trabalho, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a categoria de Assistente Operacional, aberto pelo
Aviso n.º 13135/2018 publicado na 2.ª série do Diário da República
n.º 178, 14 de setembro. A lista encontra-se afixada no átrio da sede
do Agrupamento de Escolas de Santo André e publicada na respetiva
página eletrónica.
17 de outubro de 2018. — A Diretora, Maria Arlete Pereira da
Cruz.
311741422

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo
Aviso n.º 15749/2018
Nos termos do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e em conformidade com o Decreto-Lei
n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, torna-se público o provimento no

