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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: Ana Marta Pereira Rilo, Subdiretora
Vogais efetivos: Susana de Sousa Lima Moreira da Silva, Adjunta
do diretor
Vogais efetivos: Conceição Maria Mendonça Pinho Pinhal, Adjunta
do diretor
Vogais suplentes: Virgínia Maria Alves Ferreira Machado, Adjunta
do diretor
Vogais suplentes: Maria da Conceição Matos Moreira da Costa — Coordenadora Técnica
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 (www.aegmmaia.pt), ou junto dos serviços administrativos
do Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia.
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 Gonçalo Mendes
da Maia, é afixada nas respetivas instalações em local visível e público
e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas
Gonçalo Mendes da Maia (www.aegmmaia.pt), 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 válida 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
Gonçalo Mendes da Maia (www.aegmmaia.pt), 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.
22 de março de 2019. — O Diretor, Benjamim Moreira de Sousa.
312171898
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Aviso n.º 5703/2019
Abertura de procedimento concursal prévio à eleição de Diretor
1 — Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público que se encontra aberto o
procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do Agrupamento
de Escolas de Guia, Pombal, pelo prazo de 15 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
2.ª série.
2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados no 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.
3 — Podem ser opositores ao presente procedimento concursal, 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.
4 — Consideram-se qualificados para o exercício de funções de
administração e gestão escolar os docentes que preencham uma das
seguintes condições:
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
dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e
Secundário, com observância específica pelo exarado nos artigos 6.º e
8.º, no que concerne à duração dos cursos de formação especializada
e acreditação desses mesmos cursos, respetivamente, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de abril.
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 75/2008, de 22 de abril, com a redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98,
de 4 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 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 de uma comissão especializada constituída, nos termos do n.º 5
do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
5 — 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.
6 — O Conselho Geral constituiu uma Comissão Especializada, para
o acompanhamento permanente do procedimento para a eleição de
Diretor, assim como para a apreciação e avaliação das candidaturas
apresentadas.
7 — O procedimento concursal é publicitado do seguinte modo:
a) No placard colocado na zona de convívio do bloco B da Escola
sede do Agrupamento de Escolas de Guia, Pombal — Escola Básica e
Secundária de Guia;
b) Na página eletrónica do Agrupamento (http://www.aeguia.edu.pt)
e na do serviço competente da Educação;
c) Num jornal de expansão nacional através de anúncio que contenha referência ao Diário da República em que este aviso se encontra
publicado.
8 — As candidaturas devem ser formalizadas no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação deste aviso no
Diário da República.
9 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento
em modelo próprio, disponibilizado em http://www.aeguia.edu.pt ou nos
serviços administrativos da Escola sede do Agrupamento de Escolas de
Guia, sito na Rua Fundadores do Colégio — Apartado 9 — 3105-075
Guia-Pombal.
10 — As candidaturas devem ser entregues pessoalmente nos serviços
administrativos da Escola sede do Agrupamento do Agrupamento de Escolas de Guia, em envelope fechado, dirigido ao Presidente do Conselho
Geral, dentro das horas normais de expediente (dias úteis, das 9 horas
às 17 horas, com os seguintes contactos telefónicos: 937 952 095 ou
912 429 471) ou remetido por correio registado com aviso de receção,
para o Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
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e expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.
11 — No ato de apresentação da candidatura, os candidatos devem,
sob pena de exclusão, entregar:
a) Requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio,
disponibilizado na página eletrónica ou nos serviços administrativos
do Agrupamento;
b) Curriculum vitae detalhado em suporte papel e através de Pen/CD,
em formato PDF, com a respetiva prova documental dos elementos
constantes, com exceção daqueles que se encontrem arquivados no
respetivo processo individual e este se encontre no Agrupamento de
Escolas de Guia;
c) Projeto de Intervenção no Agrupamento em papel e em suporte
digital (Pen/CD), gravado em PDF, contendo identificação de problemas, definição da missão, metas, as grandes linhas de orientação e a
explicitação do plano estratégico a realizar no mandato;
d) Declaração autenticada pelo serviço de origem onde conste a
categoria, o vínculo, escalão e o tempo de serviço;
e) Comprovativo da posse de qualificação da formação especializada em Administração Escolar ou Administração Educacional com
uma duração não inferior a 250 horas e devidamente acreditada com
o número do respetivo registo, pelo Conselho Científico-Pedagógico
da Formação Contínua de Professores, em obediência ao Decreto-Lei
n.º 95/97, de 23 de abril;
f) Os candidatos podem, ainda, fazer entrega ou declaração de outros
elementos, devidamente comprovados, que considerem relevantes para
apreciação do seu mérito;
g) Quaisquer elementos de caráter facultativo, entregues sem comprovativo inequívoco, não serão tidos em conta na apreciação da candidatura.
12 — Previamente à apreciação das candidaturas, a comissão especializada do Conselho Geral procede ao exame dos requisitos de
admissão ao concurso, excluindo os candidatos que os não preencham,
sem prejuízo da aplicação do artigo 108.º do Código do Procedimento
Administrativo.
13 — Em obediência ao estipulado no artigo 108.º do Código do
Procedimento Administrativo, a comissão especializada poderá mandar
suprir as deficiências existentes ou mera imperfeição na apresentação
dos documentos, no prazo de 3 dias úteis a contar da data da notificação,
através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Guia.
14 — Será sempre motivo de exclusão do concurso a prestação de
falsas declarações.
15 — Das decisões de exclusão da comissão especializada que aprecia
as candidaturas, cabe recurso, com efeito suspensivo, a interpor para
o Conselho Geral, no prazo de dois dias úteis e a decidir, por maioria
qualificada de dois terços dos seus membros em efetividade de funções,
no prazo de cinco dias úteis.
16 — A comissão especializada que procede à apreciação das candidaturas, além de outros elementos fixados no aviso de abertura, considera
obrigatoriamente:
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 Escolas
de Guia;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
17 — Após a apreciação dos elementos referidos no número anterior, a
comissão especializada elabora um relatório de avaliação dos candidatos,
que é presente ao Conselho Geral, fundamentando, relativamente a cada
um, as razões que aconselham ou não a sua eleição.
18 — A comissão especializada pode considerar no relatório de avaliação que nenhum dos candidatos reúne condições para ser eleito.
19 — Após a entrega do relatório de avaliação ao Conselho Geral,
este realiza a sua discussão e apreciação, podendo para o efeito, antes de
proceder à eleição, por deliberação tomada por maioria dos presentes ou
a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros em efetividade
de funções, decidir efetuar a audição oral dos candidatos, podendo nesta
sede serem apreciadas todas as questões relevantes para a eleição.
20 — A notificação da realização da audição oral dos candidatos e
as respetivas convocatórias são efetuadas com a antecedência de, pelo
menos, oito dias úteis.
21 — A falta de comparência do interessado à audição não constitui motivo do seu adiamento, podendo o Conselho Geral, se não for
apresentada justificação da falta, apreciar essa conduta para o efeito do
interesse do candidato na eleição.
22 — Após a discussão e apreciação do relatório de avaliação e a
eventual audição dos candidatos, o Conselho Geral procede à eleição
do Diretor, considerando-se eleito o candidato que obtenha maioria
absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em efetividade
de funções.

23 — No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair
vencedor, nos termos do número anterior, o Conselho Geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo
escrutínio, ao qual são admitidos consoante o caso, o candidato único ou
os dois candidatos mais votados na primeira eleição, sendo considerado
eleito aquele que obtiver maior número de votos favoráveis, desde que
em número não inferior a um terço dos membros do Conselho Geral
em efetividade de funções.
24 — Sempre que o candidato, no caso de ser único, ou o candidato
mais votado, nos restantes casos, não obtenha, na votação a que se refere
o número anterior, o número mínimo de votos nele estabelecido, é o
facto comunicado ao serviço competente da Educação.
25 — O resultado da eleição do Diretor é homologado pelo Diretor-Geral da Administração Escolar nos 10 dias úteis posteriores à sua
comunicação pelo Presidente do Conselho Geral, considerando-se após
esse prazo tacitamente homologado.
26 — Após a homologação referida no número anterior, o Presidente
do Conselho Geral dará conhecimento:
a) Ao Diretor;
b) À comunidade escolar, por comunicado, afixado na sala de professores e no placard colocado na zona de convívio do bloco B da Escola
sede do Agrupamento de Escolas de Guia;
c) A toda a comunidade educativa e demais interessados, através do
sítio da internet do Agrupamento (http://www.aeguia.edu.pt).
27 — O Diretor toma posse perante o Conselho Geral nos 30 dias
subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo Diretor-Geral
da Administração Escolar.
28 — Enquadramento legal: Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de
2 de julho; Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na redação em
vigor, e Decreto-Lei n.º 95/97, de 23 de abril.
Visto e aprovado pelo Conselho Geral, em reunião extraordinária,
do dia 12/03/2019.
12 de março de 2019. — O Presidente do Conselho Geral, Luís Miguel
Nunes Serra da Silva.
312158873

Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra
Despacho n.º 3593/2019
Nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro,
prorrogo, a título excecional e por acordo entre as partes, a situação
de mobilidade interna intercategorias da Assistente Operacional Maria
Filomena Lopes Castro Antunes, para o exercício de funções de Encarregada Operacional até 31 de dezembro de 2019.
20 de março de 2019. — A Diretora, Cristina Maria Gomes Ferrão.
312160654

Agrupamento de Escolas da Maia
Aviso n.º 5704/2019
De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, torna-se público que
Helena Amélia Teixeira Pedrosa de Freitas, Assistente Operacional
do mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas da Maia, cessou o
vínculo de emprego público por motivo de falecimento em 8 de janeiro
de 2019.
19 de março de 2019. — O Diretor, Rui Manuel Oliveira Duarte.
312156061

Escola Secundária de Paredes
Aviso n.º 5705/2019
Por ter sido publicado com inexatidão, deve ser considerado sem
efeito o Despacho n.º 3259/2019, anunciado no Diário da República,
2.ª série, n.º 59, de 25 de março de 2019.
25 de março de 2019. — O Diretor, Francisco Henrique Barata
Marques de Queirós.
312174238

