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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada

Aviso n.º 1405/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de traba-
lho a termo resolutivo certo a tempo parcial, para a carreira de 
assistente operacional.
1 — Nos termos do disposto nos artigos 33.º, 34.º, n.º 2, 3, 4 e 6 do 

artigo 36.º, 37.º e 38.º da LTFP — 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 publicada pela portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o Agru-
pamento de Escolas Anselmo de Andrade, em Almada, torna público 
que, por despacho da Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos 
Escolares de 13/01/2017 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento concursal comum para preenchimento de 2 (dois) postos 
de trabalho, em regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo 
parcial, com período definido até ao dia 23 de junho de 2017, ao abrigo 
da alínea e) do artigo 57.º da LTFP.

2 — Para efeitos do disposto na Portaria n.º 48/2014, de 26 de fe-
vereiro, foi efetuado o procedimento prévio junto da Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), com 
resposta de inexistência de candidatos.

3 — O presente procedimento reger -se -á pelas disposições contidas 
na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril 
e código do Procedimento Administrativo.

4 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade;
4.1 — Funções: Assistente operacional para efeitos de assegurar os 

serviços de limpeza;
4.2 — N.º de Horas: 3,5 horas/dia;
4.3 — Valor calculado com base na remuneração mínima mensal 

garantida -3,67(euro)/h;
4.4 — Duração do contrato: Até 23/06/2017.
5 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção especial ou lei especial;

18 anos de idade;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

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

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória de acordo 
com a idade do candidato.

6 — Constitui fator preferencial o conhecimento da realidade social, 
escolar e educativa do contexto onde desempenhará as funções para as 
quais se promove o presente procedimento concursal.

7 — Candidaturas:
7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-

cação de Aviso
7.2 — Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-

riamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado 
por 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 na página da 
Direção -Geral da Administração e Emprego Público podendo ser obtido 
na página eletrónica ou junto dos serviços de administração escolar do 
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, em Almada no prazo de 
candidatura, pessoalmente, nestes serviços, ou enviadas pelo correio, 
em carta registada com aviso de receção.

7.3 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob pena 
de exclusão, dos seguintes documentos: Fotocópia do Bilhete de Identi-
dade/Cartão de Cidadão, Fotocópia do Certificado de Habilitações, Curri-
culum Vitae datado e assinado, outros documentos que julgue de interesse.

8 — Método de seleção
8.1 — Será utilizado um único método de seleção: avaliação curricular.
8.2 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 

candidatos, designadamente a habilitação académica, a experiência 

profissional e a formação profissional. Será expressa numa escala de 0 
a 20 valores com valoração às centésimas, sendo a classificação final 
obtida através da seguinte fórmula: AC=(HAB+2*EP+FP)/4;

Habilitação Académica (HAB)
a) 20 valores — Curso Superior;
b) 18 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade, ou cursos que 

lhes sejam equiparados;
c) 16 valores — escolaridade obrigatória ou Curso que lhe seja equi-

parado.

Experiência Profissional (EP) — Tempo de serviço em meio escolar
a) 20 valores — mais de 250 horas no Agrupamento de Escolas An-

selmo de Andrade;
b) 15 valores — mais de 250 horas;
c) 10 valores — até 250 horas.

Formação profissional (FP) — Formação relacionada com a função
a) 20 valores — mais de 40 horas;
b) 15 valores — mais de 20 horas e até 40 horas;
c) 10 valores — até 20 horas.

Serão contratados os candidatos com maior valoração, na escala de 
0 a 20 valores.

9 — Composição do Júri:
Presidente: José Luís Antunes Rodrigues Araújo, Adjunto da Direção;
Vogais efetivos: Fátima Cardoso e Élia Martins, professores do quadro 

da escola;
Vogais suplentes: Maria de Lurdes Pereira, Adjunta da Direção e Maria 

Cecília da Mota Vigário, Encarregada dos Assistentes Operacionais.

10 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de gra-
duação dos candidatos, que será afixada no átrio e publicitada na página 
eletrónica do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade.

11 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar de 2016/2017.

26 de janeiro de 2017. — A Diretora, Maria Margarida Geada Cou-
tinho de Lucena.

310213795 

 Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim

Aviso (extrato) n.º 1406/2017

Concurso para provimento do lugar de diretor (m/f)
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.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, torna -se público que se encontra aberto 
o procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor (M/F) do 
Agrupamento de Escolas de Aver -o -Mar, Póvoa de Varzim, para o qua-
driénio 2017/2021, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte 
ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão são os estipulados nos pontos 3 e 4 do 
artigo 21.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.

3 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação 
de um requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio, 
disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento (www.ebaveromar.
com) e nos Serviços Administrativos da escola sede.

3.1 — Juntamente com o requerimento deverão ser apresentados 
obrigatoriamente os seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado, com a situação profissional atualizada, 
contendo todas as informações consideradas pertinentes e acompanhado 
de prova documental, datado e assinado;

b) Projeto de Intervenção relativo ao Agrupamento de Escolas Aver-
-o -Mar, Póvoa de Varzim, contendo a identificação de problemas, a 
definição da missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, 
bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato 
(preferencialmente, num máximo de vinte páginas A4, em tipo de letra 
Garamond 12, espaço 1,5, margens “normal”);

c) Declaração autenticada do serviço de origem, da qual conste a 
categoria, o vínculo e o tempo de serviço.

3.2 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elementos, 
devidamente comprovados, que considerem relevantes para apreciação 
da sua candidatura.


