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9.2.1 — Habilitação académica de base (HAB), será graduada de 
acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — habilitação superior ao 12.º ano de escolaridade.
b) 16 valores — escolaridade obrigatória ou equivalente;

9.2.2 — Experiência profissional (EP) será graduada de acordo com 
a seguinte pontuação:

a) 20 valores — com experiência de 10 anos ou mais, no exercício 
de funções inerentes à carreira e categoria conforme descritas no n.º 4.1 
do presente aviso;

b) 18 valores — com experiência igual ou superior a 5 anos e infe-
rior a 10 anos, no exercício de funções inerentes à carreira e categoria 
conforme descritas no n.º 4.1 do presente aviso;

c) 16 valores — com experiência inferior a 5 anos, no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria conforme descritas no n.º 4.1 
do presente aviso;

d) 12 valores — sem experiência no exercício de funções inerentes 
à carreira e categoria conforme descritas no n.º 4.1;

e) 10 valores — sem experiência profissional.

9.2.3 — Formação profissional (FP) será classificada de acordo com 
a seguinte pontuação:

a) 20 valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, superior a 50 horas;

b) 16 valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, de 25 a 50 horas;

c) 12 valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, inferior a 25 horas;

d) 10 valores — sem formação.

9.3 — Todos os elementos necessários para a aplicação do método de 
seleção (AC) devem ser devidamente comprovados e o não cumprimento 
de algum dos requisitos exigidos implica a exclusão do candidato.

9.4 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valo-
res no método de seleção (AC) consideram -se excluídos da lista unitária 
de ordenação final.

10 — Em situação de igualdade de valoração, aplicam -se, sequen-
cialmente, os seguintes critérios de desempate:

a) Ter desempenhado funções em escolas pertencentes a este Agru-
pamento;

b) Ter desempenhado funções em outras escolas;
c) Idade mais elevada.

11 — Composição e identificação do júri do concurso:
Presidente: Carla Maria Nordeste Mouro Donário
Vogais efetivos:
1.º vogal: José Alvarino Ferreira Pontes
2.º vogal: Maria Helena Melo Rodrigues Bastos

Vogais suplentes:
1.º vogal: Emília Maria Vidal Faneco Marques Sousa
2.º vogal: Paula Maria Almeida Domingues

O 1.º vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

12 — A lista de ordenação final dos candidatos será publicitada na 
página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Branca (http://aebranca.
net/) e afixada no placard exterior dos SAE do Agrupamento (Escola 
Básica de Branca).

13 — O prazo de reclamação é fixado em 48 horas após a afixação 
da lista referida no ponto anterior.

14 — A lista de ordenação final, após homologação, será publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada no placard exterior dos Serviços 
Administrativos do Agrupamento de Escolas de Branca (Escola Básica 
de Branca) e publicitada na respetiva página eletrónica, considerando -se, 
desta forma, notificados os candidatos nos termos do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e res-
petiva classificação, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade e de oportunidade entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e progressão profissional, escrupulosa-
mente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

17 — 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 

presente publicação no Diário da República, na página do Agrupamento 
de Escolas de Branca, por extrato e, no prazo máximo de três dias úteis, 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

18 — Em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do artigo 124.º do 
CPA, não haverá audiência aos candidatos, face à urgência do proce-
dimento.

19 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2017/2018.

20 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam 
 -se as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

25 de agosto de 2017. — O Subdiretor, Victor Manuel Brinco Peixe.
310742109 

 Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora

Aviso n.º 10472/2017

Abertura do procedimento concursal comum para prestação
de serviços de limpeza a tempo parcial em regime de contrato

de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
Nos termos dos n.º 2 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto nos artigos 19.º e se-
guintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro com as alterações 
que lhe foram introduzidas pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que, por despacho da Diretora do Agrupamento de 
Escolas n.º 4 de Évora — Escola Sede — Escola Secundária André de 
Gouveia (Évora), no uso das competências que lhe foram delegadas, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste 
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de 4 (quatro) postos de trabalho para prestação 
de serviço de limpeza em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial (3 horas e 30 minu-
tos/dia), até ao dia 16 de junho de 2017.

Assim, tendo em conta o artigo 33.º e 34.º, os n.º 2, 3, 4 e 6 do ar-
tigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, deverá 
ser dado cumprimento aos tramites previstos na Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de janeiro para este efeito, salientando -se as seguintes especificações:

a) Local de trabalho: Escola Secundária André de Gouveia, Praça 
Angra do Heroísmo, 7005 -132 Évora do Agrupamento de Escolas n.º 4 
de Évora;

b) Exercício de funções de apoio geral, designadamente, serviços de 
limpeza, vigilância e acompanhamento dos alunos;

c) A posição remuneratória será de 3,67€/ hora;
d) Os candidatos deverão ter nacionalidade portuguesa, dezoito anos 

de idade, não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 
para o exercício de funções públicas daquelas que se propõe desempenhar.

e) Escolaridade obrigatória, que pode ser substituída por experiência 
profissional comprovada, tendo em conta que se trata de um recrutamento 
para a carreira de assistente operacional, de grau I;

f) Dada a urgência do procedimento, poderá ser utilizado um único 
método de seleção: avaliação curricular.

O Aviso de abertura e procedimento concursal bem como os requisitos 
exigidos, encontram -se disponíveis para consulta na escola sede — Escola 
Secundária André de Gouveia — praça Angra do Heroísmo — 7000 -132 
Évora, bem como o formulário de candidatura.

5 de setembro de 2017. — A Diretora, Maria de Lurdes Beraldo de 
Brito.

310760367 

 Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto

Aviso n.º 10473/2017

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 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 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 4 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 as-
sistente operacional.
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1 — Número de contratos a celebrar: 4
2 — Número de horas diárias: 3,5 horas diárias
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de 

Melo, Porto
4 — Remuneração Ilíquida 3,67 hora acrescido do subsidio de refeição 

no valor de 4,77 por dia útil de trabalho:
Duração dos Contratos: de 13 de setembro de 2017 até 22 de junho 

de 2018
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 me-
diante preenchimento de formulário próprio, disponível nos Serviços 
Administrativos, ou na página eletrónica da Direção -Geral da Adminis-
tração e Emprego Público e entregue pessoalmente nas instalações do 
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 ex-
periência profissional.

8 — Júri:
Presidente: Ana Maria Alonso da Silva Pinto de Oliveira
Vogais: José Mário Lopes de Sá Cachada
Luís Miguel Lopes do Carmo
Vogais suplentes: Alda Maria Monteiro Costa Lagoa
Pedro Miguel Henriques Baptista Almeida

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 publica-
ção 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 contra-
tações que ocorram durante o ano escolar 2017/2018.

17 de agosto de 2017. — A Diretora, Ana Maria Alonso da Silva 
Pinto de Oliveira.

310724719 

 Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, Cascais

Aviso n.º 10474/2017
Ao abrigo do n.º 6, do Artigo 21.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
nomeio como subdiretora do Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de 
Azevedo a docente Maria Gabriela Fernandes dos Reis Moreira que, 
para além das funções que especificamente lhe vierem a ser atribuídas, 
substituirá o diretor nas suas ausências e impedimentos.

Nomeio ainda como adjuntos do diretor os seguintes docentes de 
carreira em exercício de funções neste agrupamento de escolas:

Rui Manuel Catarina de Moura
Ana Paula de Carvalho Jordão Alves
Maria Jacinta Oliveira Vital

Esta nomeação produz efeitos imediatos na data de assinatura.
5 de julho de 2017. — O Diretor, David Carlos da Rocha Sousa.

310722061 

 Aviso n.º 10475/2017
Na sequência do procedimento concursal prévio, a que se refere o 

Aviso n.º 2734/2017, 2.ª série, n.º 54, de 16 de março de 2017 e da elei-
ção a que se referem os artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho e da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho, cujo resultado foi 
homologado tacitamente pela Diretora -geral da Administração Escolar, 
ao abrigo do ponto 4 do artigo 23.º do mesmo diploma legal, tomou 
posse no dia cinco de julho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, 
no auditório da escola sede do agrupamento, perante o Conselho Geral, 
tomou posse como Diretor do Agrupamento, o professor titular David 
Carlos da Rocha Sousa, eleito em vinte e cinco de maio de dois mil e 
dezassete, pelo mesmo órgão, para o desempenho do cargo.

5 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos Bruno 
de Jesus Freire.

310722029 

 Agrupamento de Escolas do Fundão

Aviso n.º 10476/2017
O Agrupamento de Escolas do Fundão — Fundão, torna público a 

abertura de procedimento concursal comum em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, para a carreira e ca-
tegoria de assistente operacional, nos termos do disposto no artigo 33.º 
da 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, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

1 — Função: Prestação de Serviços de Limpeza
2 — Número de trabalhadores: 2
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas do Fundão
4 — Horário semanal: 17 horas e 30 minutos a 3h 30 m/dia
5 — Remuneração ilíquida/hora 3,67 € por hora
6 — Duração do contrato: De 13 de setembro de 2017 até 22 de 

junho de 2018
7 — Habilitações exigidas: Escolaridade Obrigatória, que pode ser 

substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta 
que se trata de recrutamento para a carreira de Assistente operacional 
de grau I.

8 — Método de seleção: dada a urgência do procedimento, será utili-
zada como único método de seleção a avaliação curricular.

9 — Prazo do Concurso: 10 dias úteis a contar da publicação deste 
aviso no Diário da República.

10 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de 
graduação dos candidatos.

11 — As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso pró-
prio que poderá ser obtido na página eletrónica do Agrupamento 
(http://www.esfundao.pt/) ou nos Serviços Administrativos e entregue 
no prazo de candidatura, pessoalmente, ou enviado pelo correio com 
aviso de receção, para o Agrupamento de Escolas do Fundão, Rua 
Dr. António José Saraiva, Apt. 34, 6234 -909 Fundão.

Composição do Júri:
Presidente: Ana Maria de Oliveira Brito Raposo
Vogais efetivos: Armando Fino Gomes/Margarida Melânia Franco 

B. L. B. Mendes Fernandes
Vogais suplentes: Helena Cristina Ventura Russo Gomes Filipe Duarte/

Maria de Jesus da Costa Ramos Faísca
23 de agosto de 2017. — A Presidente da CAP, Ana Maria de Oliveira 

Brito Raposo.
310735938 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, Maia

Aviso n.º 10477/2017

Procedimento Concursal comum de recrutamento para a ocupação 
de 2 postos de trabalho de Assistente Operacional em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo 
Certo.
O Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, Maia, torna 

público que pretende contratar dois (2) Assistentes Operacionais, em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Reso-
lutivo Certo, nos termos alínea h) do n.º 1 do artigo 57.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, Decreto regulamentar 


