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Vogais suplentes:
Cristina Maria Martins Amaral — Adjunta do Diretor
Ana Maria Oliveira Machado — Assessora do Diretor
15 — Os resultados do concurso serão afixados no átrio da Escola sede
(rua 35) e na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida, Espinho, no prazo máximo de 2 dias úteis, após o
limite para apresentação das candidaturas.
“Este Concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2018/2019”
O Procedimento Concursal deverá ser consultado na página eletrónica
da Escola.
20 de agosto de 2018. — O Diretor, José Ilídio Alves de Sá.
311596458

Agrupamento ou remetido por correio registado com aviso de receção,
acompanhada, sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Fotocópia do bilhete de identidade/Cartão de cidadão;
Cópia do certificado de habilitações literárias;
Currículo e ou quaisquer documentos que o candidato considere
importantes, designadamente os comprovativos de qualificação e experiência profissional.
8 — Júri:
Presidente: Pedro Miguel Henriques Baptista Almeida — Subdiretor
Vogais:
José Mário Lopes de Sá Cachada — Adjunto de Diretor
Luís Miguel Lopes do Carmo — Coordenador Técnico
Vogais suplentes:

Agrupamento de Escolas de Estarreja
Declaração de Retificação n.º 627/2018
No Aviso n.º 10242/2018, de 30 de julho de 2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 145, onde se lê «contratos de trabalho
em funções públicas» deve ler-se «contratos de trabalho em funções
públicas a termo certo».
21/08/2018. — O Diretor, Jorge Manuel de Jesus Ventura.
311598726

Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto

Alda Maria Monteiro Costa Lagoa — Adjunto de Diretor
Clara Maria Fernandes Silva — Adjunto de Diretor
9 — Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicado na bolsa
de emprego público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República e num jornal de expansão nacional.
10 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 2018/2019.
27 de agosto de 2018. — A Diretora, Ana Maria Alonso da Silva
Pinto de Oliveira.
311574985

Aviso n.º 12633/2018
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
Nos termos do artigo 33.º e 34.º, os n.º 2, 3,4 e 6 do artigo 36.º, os
artigos 37.º e 38.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de
janeiro, torna-se público que, se encontra aberto, procedimento concursal
comum para ocupação de 8 postos de trabalho, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do ressente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial
para a categoria assistente operacional.
1 — Número de contratos a celebrar: 8
2 — Número de horas diárias: 3,5 horas diárias
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de
Melo, Porto
4 — Remuneração Ilíquida 3,82 hora acrescido do subsídio de refeição
no valor de 4,77 por dia útil de trabalho:
Duração dos Contratos: de 17 de setembro de 2018 até 21 de junho
de 2019
Requisitos da admissão: os definidos no artigo 8.º da LVCR:
a) Ter nacionalidade portuguesa,
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício
de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.
5 — Requisitos habilitacionais: Escolaridade obrigatória.
6 — Métodos de Seleção:
Avaliação curricular e entrevista
Avaliação curricular incidindo sobre os seguintes critérios:
1) Habilitações literárias
2) Experiência profissional
3) Experiência na Unidade Orgânica/Serviço
4) Qualificação profissional
5) Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de graduação
dos candidatos.
7 — A candidatura deverá ser formalizada obrigatoriamente mediante preenchimento de formulário próprio, disponível nos Serviços
Administrativos, ou na página eletrónica da Direção-Geral da Administração e Emprego Público e entregue pessoalmente nas instalações do

Agrupamento de Escolas Frei João
de Vila do Conde, Vila do Conde
Despacho n.º 8482/2018
Por meu despacho de 5 de agosto de 2018, ao abrigo do n.º 11 do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 224/2009, de 11 de setembro, e n.º 137/2012, de 2 de julho,
exonero, a seu pedido, a docente Maria Emília Martins de Castro
e Santos do cargo de ajunta do diretor do Agrupamento de Escolas
Frei João de Vila do Conde, para que fora designada pelo Despacho
n.º 8148/2017, de 22 de agosto, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 181, de 19 de setembro. O presente despacho produz
efeitos a partir de 13 de agosto.
20 de agosto de 2018. — O Diretor, António Ventura dos Santos
Pinto.
311594376

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo
Aviso n.º 12634/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de 4 postos de trabalho a 3,5 horas cada em regime de Contrato
de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial, de 17
de setembro de 2018 até ao dia 14 de junho de 2019, ao abrigo da
alínea h) do artigo 57.º da LTFP.
Nos termos dos artigos n.os 33.º e 34.º e dos n.os 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º e dos artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho
e da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, torna-se público que, por meu despacho, de 16 de outubro de 2018, se encontra aberto pelo prazo de dez
dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da
República, o procedimento concursal comum para o preenchimento
de 4 postos de trabalho com a duração de 3,5 horas diárias cada, em
regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo
Parcial, para prestação de serviço de limpeza, de 17 de setembro de
2018 até ao dia 14 de junho de 2019.
20 de agosto de 2018. — O Diretor do Agrupamento de Escolas
Marcelino Mesquita do Cartaxo, Jorge Manuel da Luz Tavares.
311608072

