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 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Alandroal

Aviso n.º 11518/2016
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a professora do Quadro 
de Agrupamento — Maria Leonor Andrade Delfino, do grupo 110, posi-
cionada no 2.º escalão, índice 188, cessou a relação jurídica de emprego 
público, neste Agrupamento, por motivo de falecimento, ocorrido em 
28 de junho de 2016.

12 de setembro de 2016. — O Diretor, Tomé Joaquim Falé Laranjinho.
209859187 

 Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha

Despacho n.º 11340/2016
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 36.º da Portaria

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, Albérico Tavares Vieira, Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, homologa a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
de recrutamento para ocupação de 2 postos de trabalho em regime de 
contrato individual de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, publicitado através do Aviso n.º 9976/2016, pu-
blicado no Diário da República, n.º 155, da 2.ª série, de 12 de agosto, 
a qual se anexa.

15 de setembro de 2016. — O Diretor, Albérico Tavares Vieira.

Lista de ordenação final 

Candidato Pontuação

Maria Teresa Baião Moita Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,000
Florinda Silva Almeida Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,500
Sara Raquel da Silva Ferreira de Sousa . . . . . . . . . . . . . . 9,800
Vera Virgínia de Oliveira Bernardes  . . . . . . . . . . . . . . . . 9,800
Nazaré Lopes de Bastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,500

 209864046 

 Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada

Aviso n.º 11519/2016
No cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 5 de abril, torna -se público que se encontra afixada 
na entrada da escola sede do Agrupamento de Escolas Anselmo de 
Andrade, após homologação, a lista unitária de classificação final do 
procedimento concursal comum para ocupação de 7 (sete) postos de 
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na modalidade 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a termo parcial (4 horas), 
para o ano escolar 2016/2017.

14 de setembro de 2016. — A Diretora, Maria Margarida Geada 
Coutinho de Lucena.

209864824 

 Aviso n.º 11520/2016
1 — O Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada, torna 

público que se encontra aberto o procedimento concursal comum em 
regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial (3,5 horas) 
para a carreira na categoria de assistente operacional, nos termos do 
artigo 33.º e 34.º, dos n.º 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º , dos artigos 37.º e 38.º 
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho e dando cumprimento aos trâmites 
previstos 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.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara  -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo.

3 — Nos termos do disposto nos artigos 3.º e 24.º da Lei n.º 80/2013 
de 28 novembro, declara  -se que não existem trabalhadores em situação 
de requalificação com o perfil indicado por este Organismo.

4 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pe-
las disposições contidas na Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 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 e do Código de Procedimento 
Administrativo.

5 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, 
Rua Ramiro Ferrão, Almada 2809 -011 Almada.

6 — Caracterização do posto de trabalho: Assistente Operacional.
a) Limpeza, vigilância e segurança dos alunos.
b) Manutenção.

6.1 — Seis postos de trabalho, no exercício de funções Assistente 
Operacional e outros, com a duração máxima de 3,5 horas/dia.

6.2 — Valor hora: 3,49€.
7 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento será de entre as pessoas 

com ou sem relação jurídica de emprego público.
8 — Contrato de trabalho: O contrato a celebrar será a termo resolutivo 

certo a tempo parcial, com período definido a partir de 15 de setembro 
de 2016 com termo a 31 de dezembro de 2016, ao abrigo da alínea h) 
do artigo 57.º da LTFP.

8.1 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o presente ano escolar 2016  -2017.

9 — 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:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição 
da República Portuguesa, convenção especial ou lei especial;

ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

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

funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de cursos 
que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1 de 
acordo com o previsto na alínea a) n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho; esta pode ser substituída por experiência profissional 
comprovada.

10 — Constitui fator preferencial: Comprovada experiência profis-
sional anterior no local onde desempenhará as funções para as quais se 
promove o presente procedimento concursal.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de pu-

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

11.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoria-
mente, mediante preenchimento de formulário próprio, disponibilizado 
junto dos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento de Escolas 
Anselmo de Andrade, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, 
nas instalações deste, ou enviadas pelo correio, para a morada identi-
ficada no ponto 4 do presente Aviso, em carta registada com aviso de 
receção, dirigidas à Diretora do Agrupamento de Escolas.

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

12.1 — Fotocópia do certificado de habilitações literárias; Decla-
ração de experiência profissional/ informação referente à avaliação 
do desempenho relativa ao último ano; Fotocópia do curriculum vitae 
datado e assinado (resumo), fotocópia dos certificados comprovativos 
de formação profissional e Registo Criminal atualizado.

12.2 — Os candidatos que exerçam funções no Agrupamento de 
Escolas Anselmo de Andrade, estão dispensados da apresentação dos 
documentos comprovativos dos factos indicados no currículo, desde 
que, expressamente, refiram que os mesmos se encontram arquivados 
no seu processo individual, nesses casos, o júri do concurso solicitará 
oficiosamente os mesmos ao respetivo serviço de pessoal.

12.3 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro 
e para efeitos de admissão ao concurso os candidatos com deficiência 
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência.

12.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.
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12.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
no caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

13 — Métodos de seleção:
13.1 — Considerando a urgência do recrutamento de pessoal de lim-

peza e de acordo com a faculdade prevista no n.º 6 do artigo 36.º da 
Lei n.º 35/2014, e dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
será utilizado apenas um método de seleção obrigatório — avaliação 
curricular (AC).

13.2 — Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candida-
tos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação do 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

13.3 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 va-
lores no método de seleção (AC) consideram-se excluídos da lista uni-
tária de ordenação final.

14 — Composição do Júri:
Presidente: José Luis Antunes Rodrigues Araújo, Adjunto da Direção; 

Vogais efetivos: Fátima Cardoso e Élia Martins professoras do quadro da 
escola; Vogais suplentes: Maria de Lurdes Pereira, Adjunta da Direção e 
Maria Cecília da Mota Vigário, Encarregada dos Assistentes.

14.1 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, os candidatos têm acesso às atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos elementos do método de seleção Avaliação Curricular, a grelha 
classificativa e os sistemas de valoração final do método, desde que 
as solicitem.

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

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 média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
um dos elementos do método de seleção Avaliação Curricular.

15.1 — Critério de desempate — Em caso de igualdade de valora-
ção os critérios de desempate a adotar são os constantes do n.º 1 do 
artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
dos excluídos no decurso da aplicação do método de seleção Avaliação 
Curricular é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos 
termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

15.3 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após 
a homologação pela Diretora do Agrupamento de Escolas Anselmo 
de Andrade, é disponibilizada no site da Internet deste Agrupamento 
http://www.anselmodeandrade.pt/cms/, bem como em edital afixado 
na respetiva instalação.

16 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar.

17 — Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado: na 
2.ª série do Diário da República, por publicação integral; na bolsa de 
emprego público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação 
no Diário da República, 2.ª série, no prazo máximo de três dias úteis con-
tados da mesma data, num jornal de expansão nacional e na página ele-
trónica deste Agrupamento, em http://www.anselmodeandrade.pt/cms/, 
a partir da data da publicação no Diário da República.

14 de setembro de 2016. — A Diretora, Maria Margarida Geada 
Coutinho de Lucena.

209864768 

 Escola Secundária Camões, Lisboa

Aviso n.º 11521/2016

Procedimento concursal para recrutamento de assistentes
operacionais, em contratos a tempo parcial

A Escola Secundária Camões, em Lisboa, torna público que se encon-
tra aberto processo de seleção para Contrato de Trabalho a Tempo Parcial, 

nos termos da Lei 35/2014, de 20 de junho e Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

1 — Número de trabalhadores: 5 — com quatro horas diárias cada
2 — Local de trabalho: Escola Secundária Camões, Lisboa
3 — Caraterização do posto de trabalho: Prestação de serviços de lim-

peza e outros no âmbito da carreira e categoria de assistente operacional, 
competindo -lhe, designadamente, as seguintes atribuições:

a) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 
das instalações, bem como do material e equipamento didático e infor-
mático, necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

b) Cooperar nas atividades que visem o apoio e a segurança de crianças 
e jovens na escola.

c) Providenciar o apoio ao funcionamento e a limpeza de espaços espe-
cíficos da escola como sejam o Auditório ou o Pavilhão Desportivo.

4 — Remuneração ilíquida prevista 3,49€/hora, acrescido de subsídio 
de refeição.

5 — Duração do Contrato: a partir da data da assinatura do contrato 
e até ao dia 31 de dezembro de 2016;

6 — Requisitos legais exigidos: escolaridade obrigatória, de acordo 
com a idade do candidato, que pode ser substituída por experiência 
profissional comprovada;

7 — Prazo e procedimento de formalização de candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas durante 5 dias úteis, a 

partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
em formulário que poderá ser solicitado nos Serviços de Administra-
ção Escolar devendo ser entregue pessoalmente ou mediante correio 
registado para: Escola Secundária de Camões, Praça José Fontana, 
1050-129 Lisboa.

b) As candidaturas devem ser instruídas com os documentos abaixo 
indicados, a saber: Documento comprovativo das habilitações literá-
rias; Curriculum Vitae devidamente datado e assinado, acompanhado 
dos documentos que comprovem o que nele se refere e que reportem 
a formação e experiência profissional; outros documentos que julgue 
de interesse.

8 — Método de seleção — O método de seleção será por Avaliação 
Curricular (AC).

8.1 — A 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. Será expressa numa escala de 0 
a 20 valores, sendo a classificação obtida através da média aritmética 
ponderada das classificações dos elementos a avaliar. Para tal serão 
considerados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto 
de trabalho a ocupar e que são os seguintes: Habilitação Académica de 
Base (HAB), Experiência Profissional (EP) e Formação Profissional 
(FP), de acordo com a seguinte fórmula:

AC = HAB + 4(EP)+ 2(FP)
 7

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

a) 20 valores — Habilitação de grau académico superior;
b) 18 valores — 11.º ano ou 12.º de escolaridade ou de cursos que 

lhe sejam equiparados;
c) 16 valores — Escolaridade obrigatória que pode ser substituída 

por experiência profissional comprovada.

8.1.2 — Experiência Profissional (EP) — Tempo de serviço no exer-
cício de funções inerentes à carreira e categoria. Será valorada com o 
mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, à qual acresce, até 
um máximo de 20 valores, o tempo de serviço em exercício de funções 
para as quais se promove o presente procedimento concursal.

a) 10 valores — 12 meses ou mais de tempo de serviço na área fun-
cional a recrutar.

b) 8 valores — 6 meses ou mais e menos de 12 meses de tempo de 
serviço na área funcional a recrutar.

c) 4 valores — 3 meses ou mais e menos de 6 meses de tempo de 
serviço na área funcional a recrutar.

d) 2 valores — menos de 3 meses de tempo de serviço na área fun-
cional a recrutar.

8.1.3 — Formação Profissional (FP) — Formação Profissional direta 
ou indiretamente relacionada com as áreas funcionais a recrutar. Será 
valorada com o mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, 
à qual acresce, até um máximo de 20 valores, o seguinte:

a) 10 valores — formação diretamente relacionada com área funcio-
nal, num total de 60 ou mais horas;


