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Vogais suplentes: Maria Isabel Alves Rosendo, Adjunta da Diretora 
e Ana Cristina Gomes dos Santos Gonçalves, Coordenadora Técnica 
(em regime de substituição).

13.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

13.2 — 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 reu-
niões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, 
no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.

14 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos ex-
cluídos 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, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponi-
bilizado 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 da Escola 
Secundária Fernão Mendes Pinto.

15 — 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 classi-
ficação quantitativa obtida no método de seleção.

16 — Critério de desempate:
16.1 — 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.
16.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 

Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efei-
tos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

17.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação da Diretora da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, é 
afixada nas respetivas instalações em local visível e público e disponibi-
lizada na página eletrónica da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, 
sendo ainda publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com 
informação sobre a sua publicitação.

18 — 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.

19 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

20 — 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 da Escola Secundária Fernão 
Mendes Pinto, 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.

21 de agosto de 2017. — A Diretora da ESFMP, Ana Isabel Pina.
310710365 

 Agrupamento de Escolas de Guia, Pombal

Aviso n.º 9946/2017

Procedimento concursal de recrutamento para 6 ou 7 postos de 
trabalho, assistentes operacionais, grau 1, contrato de trabalho 
a termo resolutivo certo a tempo parcial (horas de limpeza), para 
o ano letivo 2017 -2018.
Para efeitos do disposto nos artigos 33.º e 34.º, n.º 2, 3, 4 e 6 do ar-

tigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º da LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, conjugada com a 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 -se público que de acordo com o despacho de 
31 -07 -2017, da Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos Esco-

lares, se encontra aberto, pelo prazo de 5 dia úteis, a contar da data de 
publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum para:

1 — Número de trabalhadores: 6 ou 7.
2 — Local de Trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas de Guia, 

Pombal
3 — Horário semanal: de 4, de 3 ou de 2 horas diárias.
4 — Duração dos contratos: 13 de setembro de 2017 a 22 de junho 

de 2018.
5 — Remuneração base prevista: 3,49€ por hora.
6 — Este procedimento concursal é válido para eventuais contratações 

no ano escolar 2017/2018.
Requisitos de admissão: são admitidos ao concurso todos os candi-

datos que satisfaçam, até ao termo do prazo fixado para apresentação 
das candidaturas, os seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Não estar inibido de exercer funções públicas, ou interdito a exercer 

as funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psicológico indispensável ao exer-

cício de funções;
e) Habilitações: escolaridade obrigatória, que pode ser substituída 

por experiência profissional comprovada, a que corresponde o grau de 
complexidade 1, previsto no n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho;

Dada a urgência do procedimento o método de seleção será por Ava-
liação Curricular e Entrevista Profissional:

Método de seleção:
1) Avaliação Curricular (AC) — 100 Pontos com ponderação de 

60 %
2) Entrevista Profissional (EP) — Avaliação de Competências — 100 

Pontos com ponderação de 40 %

Critérios de Seleção:
1) Avaliação Curricular (AC):
1.1) Habilitações Literárias (30 pontos)
a) Escolaridade obrigatória de acordo com a idade do candidato — 

10 valores
b) 9.º Ano de escolaridade ou curso equivalente — 20 valores
c) 12.º Ano de escolaridade — 30 valores

1.2) Experiência Profissional (30 pontos)
a) Mais de 10 anos de serviço — 30 valores
b) De 5 a 10 anos de serviço — 20 valores
c) Até 5 anos de serviço — 10 valores

1.3) Experiência profissional na Unidade Orgânica/Serviço (30 pontos)
a) Mais de 10 anos — 30 valores
b) De 5 a 10 anos — 20 valores
c) Até 5 anos — 10 valores

1.4) Qualificação Profissional/Formação: (10 pontos)
a) Com qualificação certificada — 10 valores
b) Sem certificação — 5 valores

2) Entrevista Profissional (EP) 100 Pontos
A classificação final será calculada de acordo com a seguinte fór-

mula: 
CF= AC × 60 % + EP × 40 %

Em caso de empate aplica -se, sequencialmente, os seguintes critérios 
de desempate:

Ter desempenhado funções em escolas pertencentes a este agrupa-
mento;

Ter mais tempo de experiência, em dias;
As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso próprio que 

será fornecido aos interessados durante as horas normais de expediente 
(9 horas e as 17 horas), nos Serviços Administrativos do Agrupamento 
de Escolas de Guia — Rua Fundadores do Colégio n.º 9 3105 -058 Guia 
PBL.

Os formulários deverão ser acompanhados das seguintes cópias:
a) Documento de Identificação;
b) Documento comprovativo das Habilitações Literárias;
c) Declaração de experiência profissional relevante para o desem-

penho das funções;
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As listas de ordenação final dos candidatos serão afixadas na escola 
sede do agrupamento.

Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação das listas.
Composição do Júri:
Presidente:
Anabela da Mota Neves (Subdiretora)
Vogais efetivos:
Maria Fernanda de Oliveira Pagaime (Adjunta do Diretor)
Maria Júlia da Silva Pereira Gaspar (Chefe Serviços de Administração 

Escolar)
16 de agosto de 2017. — O Diretor, António Luís Araújo Duarte.

310726152 

 Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga

Aviso n.º 9947/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo De-
creto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio o docente de carreira em 
exercício de funções no Agrupamento de Escolas de Maximinos, Arnaldo 
Ricardo Campos da Costa Marques, do grupo de recrutamento 620, 
como adjunto do Diretor. A presente nomeação tem a duração prevista 
nos n.os 8 e 9 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 02 de 
julho, produzindo efeitos a partir do dia 31 de agosto de 2017.

22 de agosto de 2017. — O Diretor, António Domingos da Silva 
Pereira.

310734544 

 Agrupamento de Escolas de Nelas

Aviso n.º 9948/2017

Procedimento concursal comum para recrutamento  de 2 assisten-
tes operacionais em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial.
1 — Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, 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 do disposto na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
na redação dada pela Portaria n.º 145/20011, de 6 de abril, torna público 
que por despacho da Senhora Subdiretora Geral dos Estabelecimentos 
Escolares de 31/07/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
um procedimento concursal comum para recrutamento de 2 (dois) postos 
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para a categoria de assistente operacional de grau 1.

2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (artigos 33.º 
e 34.º, os n.º 2, 3, 4, e 6 do artigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º) e 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.

3 — Âmbito do Recrutamento: o presente recrutamento foi precedido 
de autorização por Despacho de 31/07/2017, da Senhora Subdiretora-
-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

4 — Caracterização do posto de trabalho: competências compatíveis 
com as desempenhadas por Assistentes Operacionais, de grau 1 — Vi-
gilância e apoio/acompanhamento das atividades escolares; limpeza e 
arrumação; conservação e boa utilização das instalações.

5 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Nelas.
6 — Horário: 3:30h/dia.
7 — Duração do contrato: De 13 de setembro de 2017 a 22 de junho 

de 2018.
8 — Remunerações: de acordo com a legislação em vigor.
9 — Habilitações exigidas: escolaridade obrigatória, que pode ser 

substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta 
que se trata de recrutamento para a carreira operacional de grau 1.

10 — Requisitos de Admissão: Os requisitos gerais de admissão defi-
nidos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

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

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

funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
f) Nível habilitacional mínimo exigido;
g) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

11 — Forma e prazo para apresentação das candidaturas:
11.1 — As candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis 

contados da data da publicação no Diário da República, mediante preen-
chimento de formulário tipo, de utilização obrigatória o qual está dis-
ponível nos serviços administrativos do Agrupamento e na respetiva 
página eletrónica do Agrupamento, nos termos no artigo 27.º da Por-
taria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145/20011, de 6 de abril.

11.2 — A candidatura deverá ser apresentada e entregue nos serviços 
administrativos da escola sede do Agrupamento, ou através de correio 
registado, com aviso de receção, para Agrupamento de Escolas de Nelas, 
Rua Eng. Alberto Cardoso de Vilhena 3520-090 Nelas e acompanhada, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Fotocópias: do certificado de habilitações literárias, bilhete de iden-
tidade ou cartão do cidadão, número de identificação fiscal, curriculum 
vitae (modelo europeu) atualizado e devidamente assinado e declarações 
do tempo de serviço mencionado no currículo vitae.

No caso de candidatos com deficiência, devem declarar no reque-
rimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e anexar fotocópia de atestado médico 
de incapacidade, passado pela Administração Regional de Saúde, para 
os candidatos portadores de deficiência igual ou superior a 60 %.

Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico ou 
por fax.

11.3 — No caso de o candidato possuir relação jurídica de emprego 
público constituído, por tempo indeterminado, deverá entregar declara-
ção do serviço onde se encontra a exercer funções públicas com indicação 
do tipo de vínculo, da carreira e categoria e a classificação obtida nos 
três últimos anos a nível de avaliação de desempenho, quando aplicável.

12 — Métodos de seleção e critérios: Avaliação Curricular (AC), 
levando em consideração a urgência no seu recrutamento face ao início 
do ano letivo.

12.1 — Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos designadamente a habilitação académica ou profissional, 
relevância, que se traduzirá na seguinte fórmula:

AC = ((Hab) + 2(FP) + 6(EP))/9

12.1.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — habilitação de grau académico igual ou superior ao 
12.º ano ou curso que lhe seja equiparado;

b) 18 Valores — habilitação igual ou superior ao 9.º ano de escola-
ridade;

c) 16 Valores — habilitação igual ou superior ao 6.º ano (quando 
aplicável em função da idade) ou curso que lhe seja equiparado ou 
experiência comprovada.

12.1.2 — Formação profissional (FP):
a) 20 Valores: com 6 ou mais ações frequentadas dentro da área fun-

cional e com a menção de aprovado, sendo contabilizadas unicamente 
as com a duração mínima de 15 horas;

b) 18 Valores: entre 3 e 5 ações frequentadas dentro da área funcional 
com a menção de aprovada, sendo contabilizadas unicamente as com a 
duração mínima de 15 horas;

c) 16 Valores: menos de 3 ações frequentadas dentro da área funcional 
com a menção de aprovada, sendo contabilizadas unicamente as com a 
duração mínima de 15 horas.

12.1.3 — Experiência Profissional (EP) — tempo de serviço no exer-
cício das funções inerentes à carreira e categoria conforme descritas no 
ponto 3 do presente Aviso, de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — 8 ou mais anos de tempo de serviço na categoria;
b) 18 Valores — Entre 4 e 7 anos de tempo de serviço na categoria;
c) 16 Valores — Entre 1 e 3 anos de tempo de serviço na categoria;
d) 14 Valores Menos de 1 ano de tempo de serviço na categoria.

13 — Critérios de desempate:
Em situação de igualdade de valoração, aplica -se prioritariamente 

o disposto no n.º 1 do artigo 66.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 
depois o consagrado no artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 


