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13.3.1 — Tipo, forma e duração da prova de conhecimentos: Prova
escrita, com perguntas de escolha múltipla e de resposta curta, com a
duração de 60 minutos.
13.3.2 — Temas da prova de conhecimentos: Direitos e Deveres dos
alunos, Direitos e deveres dos Assistentes Operacionais, Plano estratégico
do Agrupamento, Normas de funcionamento das instalações e serviços
do Agrupamento, Regras de higiene e segurança e Primeiros socorros.
13.3.3 — Bibliografia necessária: Lei do trabalho em funções públicas, Estatuto do aluno, Regulamento Interno e Projeto Educativo do
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Manual de primeiros
socorros (www.dge.mec.pt).
13.4 — Avaliação psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências definido no n.º 8 do presente Aviso.
A avaliação psicológica pode comportar uma ou mais fases e é valorada,
em cada fase intermédia, se existir, através das menções classificativas
de Apto e Não apto e, na última fase do método, para os candidatos que
a tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
13.5 — Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional,
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente
são os seguintes: Habilitação Académica de Base ou Curso equiparado,
Experiência Profissional, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às
centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética
ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
13.6 — Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar,
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências essenciais para
o exercício da função, sendo avaliada segundo níveis classificativos de
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
13.7 — Nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 83-A/89, aplica-se o
método de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
13.8 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal. A entrevista é pública,
sendo o local, data e hora da sua realização atempadamente afixados em
local visível e público nas instalações da entidade empregadora pública
e disponibilizada na sua página eletrónica.
13.9 — A classificação final (CF) dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, com valoração às centésimas em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada
método de seleção e será efetuada através de uma das seguintes fórmulas:
CF = 0,45 PC + 0,25 AP + 0,30 EPS
ou
CF = 0,45 AC + 0,25 EAC + 0,30 EPS
13.10 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 13 do
artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos
que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos
de seleção, não lhes sendo aplicado o método seguinte.
13.11 — Atendendo à urgência do presente procedimento concursal,
a aplicação dos métodos de seleção poderá ser faseada nos termos do
artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, da seguinte forma:
a) Aplicação, à totalidade dos candidatos, do primeiro método de
seleção obrigatório;
b) Aplicação do segundo método obrigatório apenas a parte dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por
tranches sucessivas, por ordem decrescente de classificação, respeitando
a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação
das necessidades;
c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candidatos,
que se consideram excluídos, quando os candidatos aprovados nos termos
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades de recrutamento do
procedimento concursal.
13.12 — Os candidatos aprovados no método de seleção obrigatório
a convocar para a realização do segundo método, são notificados por

uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º, por remissão do n.º 2
do artigo 33.º, ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
14 — Composição do Júri:
Presidente: Marco António Leal Pereira Martins, Adjunto da diretora
Vogais efetivos: João Manuel Afonso, Subdiretor; Rui Vetor Morrão
Sousa, Coordenador de estabelecimento de escolas
Vogais suplentes: Alexandrina Olga Carneiro da Cunha, adjunta da
diretora; João Paulo Silva, Coordenador de estabelecimento de escolas
14.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.
14.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, os critérios de apreciação e de ponderação do método
de seleção, bem como o sistema de classificação final dos candidatos,
incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos,
no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.
15 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, 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 pelo 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
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 D. Afonso Henriques.
16 — 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.
17 — Critérios de ordenação preferencial:
17.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de ordenação preferencial a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009.
17.2 — 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 e pela Lei
n.º 4/2019, de 10 de janeiro.
18 — 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.
18.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques,
é afixada nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas D. Afonso
Henriques, sendo ainda publicado um aviso no Diário da República,
2.ª série, com informação sobre a sua publicitação.
19 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido por
18 meses 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.
20 — 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».
21 — 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
D. Afonso Henriques, 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.
5 de abril de 2019. — A Diretora, Maria Severina da Cunha Fontes.
312210971

Agrupamento de Escolas D. José I, Vila Real de Santo António
Aviso n.º 7093/2019
Concurso para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento
de Escolas D. José I de Vila Real de Santo António
De acordo com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22 de abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público que se encontra aberto,
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pelo prazo de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, o concurso para provimento do
lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas D. José I de Vila Real de
Santo António, doravante designado por AEDJI.
1 — Todas as orientações relativas ao concurso para provimento do
lugar de Diretor do AEDJI constam do Regulamento criado para o efeito,
podendo ser consultado na página eletrónica do AEDJI (www.aedji.pt)
ou na secretaria da escola sede do AEDJI.
2 — Podem ser opositores ao concurso para o lugar de Diretor, os
docentes de carreira do ensino público ou professores profissionalizados
com contrato por tempo indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, cinco anos de serviço e
qualificação para o exercício de funções de administração e gestão
escolar, nos termos do número seguinte.
3 — Consideram-se qualificados para o exercício de funções de
administração e gestão escolar os docentes que preencham uma das
seguintes condições:

capacidades com o perfil das exigências do cargo a que o candidato
se candidata.

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira
Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos
Básico e Secundário;
b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato
completo no exercício dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do
diretor, presidente ou vice-presidente do conselho executivo, diretor
executivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do conselho diretivo e ou executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente
pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo
Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 769-A/76,
de 23 de outubro;
c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou
diretor pedagógico de estabelecimento do ensino particular e cooperativo;
d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração
escolar, como tal considerado, em votação secreta, pela maioria dos
membros da comissão do Conselho Geral criada para o efeito.

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a lista nominativa de pessoal não docente, da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, que
entrou no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, na modalidade de
relação pública de emprego público por tempo indeterminado restrito a
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de
vínculos precários (PREVPAP), com efeitos a 24/10/2018.

4 — As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se
referem as alíneas b), c) e d) do número anterior só são consideradas na
inexistência ou na insuficiência, por não preenchimento de requisitos
legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam os requisitos previstos na alínea a) do número anterior.
5 — A formalização da candidatura é efetuada através de apresentação
de requerimento, em modelo próprio, disponibilizado em (www.aedji.pt)
ou nos Serviços Administrativos da escola sede do AEDJI, dirigido à Presidente do Conselho Geral do AEDJI, devendo ser entregue, em envelope
fechado, nos Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento,
ou remetido por correio registado, com aviso de receção, expedido até
ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas, para
Agrupamento de Escolas D. José I, Rua Santo António de Arenilha,
8900-275 Vila Real de Santo António.
6 — O requerimento deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão,
da seguinte documentação:
a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, acompanhado de prova documental dos seus elementos, com exceção daqueles
que se encontrem arquivados no respetivo processo individual existente
no agrupamento de escolas onde decorre este procedimento;
b) Projeto de intervenção relativo ao Agrupamento, contendo identificação de problemas, definindo a missão, as metas e as grandes linhas
de orientação da ação, bem como a explicitação do plano estratégico a
realizar no mandato;
c) Declaração autenticada do serviço de origem onde consta a categoria, vínculo e o tempo de serviço;
d) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
e) Fotocópia dos certificados de formação profissional realizada.
6.1 — Os candidatos podem, ainda, indicar quaisquer outros elementos considerados relevantes para apreciação do seu mérito, desde que
devidamente comprovados.
7 — Os métodos de avaliação das candidaturas são os seguintes:
a) A análise do Curriculum Vitae, de cada candidato, designadamente
para efeitos de apreciação da sua relevância para o exercício das funções
de diretor e o seu mérito;
b) A análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento, de cada candidato, visando, designadamente, apreciar a coerência entre os problemas
diagnosticados e as estratégias de intervenção propostas;
c) O resultado da entrevista individual realizada com os candidatos,
visando apreciar, numa relação interpessoal objetiva e sistemática, as

8 — As listas provisórias dos candidatos admitidos e dos candidatos
excluídos do concurso serão divulgadas, na página eletrónica do Agrupamento (www.aedjosei.pt) e em local apropriado da escola sede do AEDJI,
até 10 dias úteis após a data limite de apresentação das candidaturas,
sendo esta a forma de notificação dos candidatos.
8 de abril de 2019. — A Presidente do Conselho Geral, Francisca
Maria dos Reis Gutierres.
312211246

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, Loulé
Aviso n.º 7094/2019

Nome

Elsa Maria Cravo Santana . . . . . . . . . . . . . .
Cármen Patrícia do Nascimento Relvas. . . .
Paula Lúcia Miguel Dias . . . . . . . . . . . . . . .
Aldina Maria Rodrigues Simão Xavier . . . .
Rogélia Maria Correia dos Santos da Silva. . .

Remuneração

Nível
remuneratório

580,00 €
580,00 €
580,00 €
580,00 €
580,00 €

2.º
2.º
2.º
2.º
2.º

29 de março de 2019. — A Diretora, Maria Conceição Borrega Rapoula Morgado Bernardes.
312207991

Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca
do Ribatejo — Vila Franca de Xira
Aviso n.º 7095/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento
interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em
vista assegurar necessidades transitórias.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.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
do Diretor do Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada Escola
Secundaria Gago Coutinho, de 07/03/2019, no uso das competências que
lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 da Diretora-Geral da
Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro de 2019, publicado
no Diário da República, 2.ª série — n.º 43 — 1 de março de 2019, 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 2 postos
de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente
operacional deste Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada Escola Secundaria Gago Coutinho, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Caso se verifique a previsão no n.º 1 do artigo 40.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, é constituída uma reserva de recrutamento interna pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados da
data de homologação da lista de ordenação final, a ser utilizada quando,
nesse período, haja necessidade de ocupação transitória de idênticos
postos de trabalho, a constituir por contrato de trabalho em funções

