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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.

21 — Em cumprimento do disposto no Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3 fevereiro, o presente procedimento concursal assegurará as quotas 
estabelecidas para deficientes, com um grau de incapacidade funcional 
igual ou superior a 60 %.

18 de outubro de 2018. — O Diretor, Dr. Manuel António Sousa 
Oliveira.

311745408 

 Agrupamento de Escolas de Cister de Alcobaça, Alcobaça

Aviso n.º 15836/2018

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, a tempo parcial, para 
carreira e categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 

as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, 
torna público que, por despacho do Diretor, está aberto o procedimento 
concursal para preenchimento de 8 (oito) postos de trabalho da carreira 
e categoria de assistente operacional em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas/contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
nos termos do disposto no artigo 33.º da LGTFP.

2 — Legislação aplicável: O presente procedimento rege -se pelas 
disposições contidas na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril 
e Código do Procedimento Administrativo.

3 — Local de trabalho: Escolas pertencentes ao Agrupamento de 
Escolas de Cister.

3.1 — Funções: Prestação de serviços/tarefas — serviço de limpeza 
e vigilância/acompanhamento de crianças.

3.2 — Horário semanal: 17:30 horas semanais, a 3:30 horas/dia (8 
postos de trabalho)

3.3 — Remuneração ilíquida/hora: € 3,67 € por hora, a que acresce 
o valor do subsídio de alimentação (4,77€/dia).

3.4 — Duração do contrato: 16 de novembro de 2018 a 21 de junho 
de 2019, ao abrigo da alínea h) do art. 57.º da LGTFP.

3.5 — Este concurso é válido para eventuais contratações que venham 
a ocorrer durante o presente ano escolar de 2018/2019.

4 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, 

dos requisitos gerais de admissão previstos nos artigos n.os 33.º e 34.º, 
n.º 2, 2, 4 e 6 do art. 36.º, 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, nomeadamente:

b) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção especial ou lei especial;

c) 18 anos de idade completos;
d) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
e) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
f) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
g) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de cursos 

que lhe sejam equiparados, correspondendo ao grau de complexidade 1.
h) A habilitação exigida poderá ser substituída por experiência pro-

fissional comprovada, para efeitos de assegurar os serviços de limpeza.

5 — Formalização das candidaturas:
5.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-

cação do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

5.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoria-
mente, mediante preenchimento de formulário próprio, autorizado pelo 
Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, disponibilizado nos Serviços 
Administrativos da Escola Secundária D. Inês de Castro, sede do Agru-
pamento e entregues presencialmente nestes serviços.

6 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Bilhete de identidade ou cartão de cidadão (fotocópia)
b) Certificado de habilitações literárias (fotocópia)
c) Declarações da experiência profissional (exceto no caso de candi-

datos que já tenham exercido funções em escolas deste Agrupamento)

7 — Método de seleção:
7.1 — O método de seleção será o seguinte — Avaliação Curricular 

(AC), uma vez que o presente procedimento concursal se revela de 
grande urgência. Em caso de empate na classificação, será utilizado o 
método de entrevista profissional.

8 — Composição e identificação do Júri do Concurso:
Presidente: Maria Manuela da Silva de Sousa
Vogais efetivos:
Maria Manuela da Silva Lourenço
Rosalina de Oliveira Martins Correia

Vogais suplentes:
Maria Margarida Fadigas Leal de Sousa
Marta Sofia Palmeira Ribeiro

O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

9 — A lista de ordenação final dos candidatos será publicitada na 
página eletrónica da Escola e afixada nos locais de estilo da Escola sede.

10 — A lista de ordenação final, após homologação, é publicada na 
2.ª série do Diário da República, afixada nos locais de estilo da Escola 
e publicitada, na página eletrónica da Escola. Os candidatos serão no-
tificados através da forma prevista no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

11 — 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, escrupulo-
samente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação, 
afixada no placard exterior dos Serviços Administrativos da Escola.

12 — 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 eletrónica da 
Escola Secundária D. Inês de Castro, por extrato e, no prazo máximo de 
3 dias úteis, contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

13 — Em conformidade com a alínea a) do artigo 103.º, do CPA, 
não haverá audiência aos candidatos, face à urgência destes procedi-
mentos.

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

2018 -10 -18. — O Diretor, Gaspar da Silva Fernandes Vaz.
311745116 

 Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, Amadora

Aviso (extrato) n.º 15837/2018
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que 

se referem os artigos 21.º, conjugado com o disposto no n.º 5, do ar-
tigo 6.º, do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 22.º, 23.º, 24.º e 
n.º 1, do artigo 25.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com as 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e 
após homologação tácita pela Direção Geral da Administração Escolar, 
torna -se público que tomou posse como Diretor do Agrupamento de 
Escolas Dr. Azevedo Neves, Águas Livres, o professor Bruno Miguel 
Santos, para o quadriénio de 2018/2022, em sessão pública perante o 
Conselho Geral, no dia 26 de setembro de 2018.

4 de outubro de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Maria 
Eduarda Vieira.

311745538 

 Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Santarém

Aviso n.º 15838/2018
O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado torna público a 

abertura de procedimento concursal em regime de Contrato de Trabalho 
a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial, para a carreira e categoria 
de assistente operacional, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011.

1 — Número de trabalhadores: 2 (dois), com 3,5 horas/dia.
2 — Local de trabalho: Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, 

Santarém.
3 — Horário semanal: 17,5/ horas semanais.
4 — Remuneração ilíquida: 3,82 €/hora.
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5 — Duração: até 14 de junho de 2019.
6 — Habilitações exigidas: Escolaridade obrigatória (considerando a 

data de nascimento), não se admitindo a possibilidade de substituição do 
nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

7 — Método de seleção: Dada a urgência do procedimento, será 
utilizada como único método de seleção a avaliação curricular.

8 — Prazo de concurso: 10 dias úteis a contar da publicação deste 
aviso no Diário da República.

9 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista graduada 
dos candidatos.

10 — Formalização de candidatura: As candidaturas deverão ser 
formalizadas em impresso próprio que poderá ser obtido nos serviços 
de Administração Escolar na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, 
sita na Praceta Bento de Jesus Caraça, em Santarém.

11 — Publicitação: Os interessados deverão consultar os locais de es-
tilo da escola, onde se encontram todas as informações necessárias, bem 
como a página eletrónica do agrupamento http://ae -ginestalmachado.pt.

12 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar de 2018/2019.

18 de outubro de 2018. — O Diretor, Manuel António Pereira Lou-
renço.

311747077 

 Agrupamento de Escolas José Afonso, Loures

Aviso n.º 15839/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 14 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para as 
funções correspondentes à categoria de Assistente Operacional.

Torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República, o 
processo de seleção com vista à contratação, em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, de acordo com os 
procedimentos legais contemplados 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.

Tipo de Oferta: 14 contratos, a termo resolutivo certo, a tempo parcial;
Função: Prestação de serviços/tarefas de limpeza e eventual substi-

tuição de Assistentes Operacionais;
Remuneração Ilíquida: 3,67€/hora (3h e 30m/ dia);
Subsídio de Refeição: 4,77€/dia;
Requisitos Habilitacionais: Escolaridade obrigatória (mediante idade) 

que pode ser substituída por experiência profissional comprovada;
Duração do Contrato: Desde a data da assinatura do contrato até 

14 de junho de 2019.
Local de Trabalho — Sede: Escola Secundária de José Afonso, Lou-

res — Rua da República, Loures
Apresentação e formalização da candidatura: Mediante impresso 

próprio, fornecido aos interessados pelos Serviços de Administração 
Escolar na secretaria da escola, no seguinte horário: 10h às 12.30h e das 
14h às 15.30h e, na página eletrónica http://www.esjaloures.org/.

Método de seleção: Avaliação curricular;
Documentos a apresentar, acompanhados do impresso de candidatura: 

Cópia do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão, cópia do Certificado 
de Habilitações Literárias, Curriculum e/ou quaisquer outros documentos 
que o candidato considere importantes, designadamente, os comprova-
tivos de qualificação e experiência profissional.

As candidaturas que não apresentem os documentos acima referidos, 
serão objeto de exclusão.

Composição do Júri que selecionará os candidatos:

Presidente: Rui Miguel de Lemos Malcata.
1.º Vogal: Maria Manuela Moreira da Silva.
2.º Vogal: Maria Catarina Vilas Cotovio de Oliveira.

 Agrupamento de Escolas de Mira

Aviso (extrato) n.º 15840/2018
Ao abrigo do disposto do n.º 2, do artigo 24.º, do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, eu, Fernando 
Manuel Cortez Rovira, Diretor do Agrupamento de Escolas de Mira, 
designo para os cargos de subdiretor e de adjuntos, para o quadriénio 
2018/2022, os professores:

Maria de Lurdes dos Santos Mesquita, Subdiretora, docente do grupo 
de recrutamento 110;

Carlos Manuel Ascenção Ferreira, Adjunto, docente do grupo de 
recrutamento 410;

Hélio de Miranda Pacheco, Adjunto, docente do grupo de recruta-
mento 520;

Carlos Alberto dos Santos Alves, Adjunto, docente do grupo de re-
crutamento 550.

4 de outubro de 2018. — O Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Mira, Fernando Manuel Cortez Rovira.

311704787 

 Agrupamento de Escolas de Real, Braga

Despacho n.º 10197/2018
Zita Margarida Barreira Esteves, Diretora do Agrupamento de Escolas 

de Real, nos termos do artigo 49.º, da Lei n.º 51/2012, de 5 de setem-
bro, e do artigo 211.º do Regulamento Interno, delego nos Diretores de 
Turma ou quem os vier a substituir, a seguir indicados, a competência 
de determinar e aplicar todos os procedimentos de natureza disciplinar, 
decorrentes do comportamento dos alunos das suas turmas, dentro e 
fora da sala de aula, com efeito a partir do dia 1 de setembro de 2018 e 
até ao final do presente ano escolar, considerando -se ratificados todos 
os atos praticados até à presente data: Ana Paula Santos Coelho; Ana 
Paula Silveira Magalhães; Ana Paula Teles; Attila Gören; Augusta Maria 
Cerqueira Lima; Custódia Maria Picão Ferreira; Elisabete Rodrigues 
Machado; Irina Daniela Pinto Ramada Ferreira; Isabel Cristina Martins 
Garcez; Isabel Maria Abreu Gonçalves; José Miguel Albuquerque; Lídia 
Maria Teixeira Vilaça; Lúcia Maria Gomes Bessa Almeida Rodrigues; 
Luísa Maria Barros Figueiredo Cruz; Margarida Maria Pedrosa Melo 
Oliveira; Maria Amélia Duarte Rodrigues; Maria Céu Ferreira Oliveira; 
Maria do Céu da Silva Pereira; Maria Francisca Noronha Andrade; Maria 
João Guerra Galvão; Maria Júlia Sousa Chaves; Maria Manuela Martins 
Ferreira; Maria Regina Novais Rebelo Teixeira Basto; Maria Sameiro 
Soares Gonçalves Russel Sampaio; Miguel Ângelo Freitas Coelho; 
Mónica Maria Rodrigues Barbosa Portugal Dias; Nuna Poliana Loureiro 
Melo Fontes Magalhães; Pedro Henrique Pires Ribeiro; Pedro Manuel 
Gonçalves Ferreira; Rosa Maria Oliveira Cardoso Vieira Oliveira; Sandra 
Contente Anacleto; Sílvia Maria Cerqueira Lima; Teresa Maria Santana 
Peixeiro Duarte Fonseca.

19 de outubro de 2018. — A Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Real, Zita Margarida Barreira Esteves.

311748219 

 Agrupamento de Escolas de São Bruno, Oeiras

Aviso (extrato) n.º 15841/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artº. 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, em conformidade com o Decreto -Lei 
n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto -Lei n.º 83 -A de 23 de maio, torna -se pública a lista de docentes 
providos em Quadro de Agrupamento no Ano Letivo de 2017 -2018. 

Este concurso é valido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano letivo de 2018/2019.

19 de outubro de 2018. — A Diretora, Maria Irene Tomé Louro.
311746948 

Nome Grupo Data 
de início 

Ana Mafalda Mira Baptista Aires Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 — Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 /09/2017
António Manuel Pereira da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 — Educação Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 /09/2017


