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3 — Remuneração ilíquida horária 3,82€ + 4,77€ de subsídio de 
alimentação.

4 — Requisitos legais exigidos: escolaridade obrigatória, que pode 
ser substituída por experiência profissional comprovada.

5 — Método de seleção — dada a urgência da seleção, será utilizado 
como único critério a avaliação curricular.

6 — Prazo de candidatura: 5 dias úteis a partir da data da publicação.
7 — Documentos a apresentar com a candidatura: os formulários de 

candidatura deverão ser formalizados em impresso próprio que será 
fornecido aos interessados, durante as horas normais de expediente, nos 
Serviços Administrativos do Agrupamento, e deverão ser acompanhados, 
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
Fotocópia do certificado de habilitações;
Curriculum vitae datado e assinado;
Outros documentos que julgue de interesse para o respetivo posto 

de trabalho.

Critérios de Seleção:
1 — Experiência profissional: (65 %):
Até 3 anos de serviço — 30 %;
De 3 a 6 anos de serviço — 45 %;
Mais de 6 anos de serviço — 65 %.

2 — Habilitações académicas: (35 %):
Escolaridade obrigatória de acordo com a idade do candidato — 

30 %; — Décimo segundo ano de escolaridade ou equivalente — 35 %.

Composição do Júri:
Presidente: João Alberto Alves de Sousa Henriques (Adjunto do 

Diretor)
Vogais efetivos:
Teresa Maria Nunes Carreira Bernardo da Encarnação (Adjunta do 

Diretor)
Maria Manuela dos Santos Costa (Coordenadora dos Assistentes 

Operacionais)

Vogais suplentes:
Ana Margarida Henriques Lopes (Subdiretora)
Maria Manuela dos Reis Marques Ribeiro (Coordenadora Técnica 

dos Serviços de Administração Escolar)
Nota: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 

durante o presente ano escolar.
20 de setembro de 2018. — O Diretor, Jorge Filipe Bandeiras de 

Oliveira Camponês.
311668629 

 Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, Vila Nova de Gaia

Louvor n.º 356/2018
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, 

reunido em sessão extraordinária no dia 12 de setembro de 2018, aprovou 
por unanimidade uma moção de louvor ao Diretor cessante deste Agru-
pamento de Escolas, Professor Carlos Manuel Moreira da Silva. Esta 
moção de louvor pretende reconhecer, toda a dedicação, competência 
profissional, elevado sentido de responsabilidade e sentido de missão que 
o diretor demonstrou no exercício das suas funções, ao longo dos seus 
mandatos. Com este louvor o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Diogo de Macedo, interpreta o sentir da comunidade educativa e pretende 
prestar todo o reconhecimento e agradecimento ao trabalho do diretor.

20 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel 
Maria Fontes Pereira Gomes Natário Teixeira.

311669163 

 Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte

Aviso n.º 14137/2018
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterado e republicado pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que após homologação 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
de recrutamento para a ocupação de 6 postos de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, 
a tempo parcial, destinados ao serviço de limpeza, conforme aviso 

 Agrupamento de Escolas do Levante da Maia, Maia

Aviso n.º 14138/2018
O Agrupamento de Escolas Levante da Maia torna público que pre-

tende contratar trabalhadores em regime de contrato a termo resolutivo 
certo a tempo parcial, 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 6 de abril.

1 — Número de trabalhadores: 4
2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas do Levante da Maia.
3 — Função: Assistente Operacional.
4 — Horário: 3h30m/dia
5 — Remuneração ilíquida: 3,82€
6 — Duração do contrato: até 21 de junho de 2019.
7 — Requisitos legais exigidos: Escolaridade obrigatória, de acordo 

com a idade do candidato.
8 — Constitui fator preferencial comprovada experiência profissional 

no exercício efetivo das funções mencionadas no ponto 3 do presente 
aviso em escolas e Agrupamentos.

9 — Prazo e procedimento de formalização das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de dez dias úteis, 

contados da data da publicação no Diário da República, em requerimento 
(Formulário Tipo, disponível nos Serviços Administrativos do Agrupa-
mento), dirigido à Diretora do Agrupamento de Escolas atrás referido, 
contendo a identificação completa do candidato e respetiva morada 
e entregue pessoalmente ou mediante correio registado com aviso de 
receção para Rua Eusébio da Silva Ferreira 4475 -470 Nogueira da Maia;

b) As candidaturas devem ser instruídas, sob pena de exclusão do 
candidato:

Documento comprovativo das habilitações literárias, Curriculum Vitae 
devidamente datado e assinado, acompanhado dos documentos que com-
provem o que nele se refere e que se reportem a formação profissional 
e ou experiência profissional; Fotocópia do Bilhete de Identidade e do 
Cartão de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão.

10 — Métodos e Critérios de Seleção: Considerando a urgência do 
recrutamento será utilizado um único método de seleção: avaliação 
curricular. Os critérios de seleção e respetivas ponderações serão afixa-
dos na página eletrónica e nas instalações da sede do Agrupamento no 
decurso dos três primeiros dias úteis subsequentes à data da publicação 
do presente aviso no D.R..

11 — Composição do júri
Presidente: António José Cunha Oliveira.
Vogais efetivos: Álvaro Nuno Claro Moura Bastos, que substituirá 

o Presidente nas suas faltas e impedimentos e Rute Esmeralda Duarte 
Sousa.

Vogais suplentes: Maria de Fátima Godinho Castro Torres e Joana 
Lopes Fernandes Penetra Vasconcelos.

12 — Afixação das listas
A lista de classificação final dos candidatos será afixada nas instalações 

da sede do Agrupamento e na página eletrónica www.levantemaia.com
Nota. — Este concurso é válido para eventuais contratações que 

ocorram durante o ano escolar 2018/2019.
27 de agosto de 2018. — O Presidente do Júri, António José Cunha 

Oliveira.
311665089 

n.º 12326/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série de 28 de 
agosto, foi afixada na escola sede e disponibilizada na página eletrónica 
do Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte.

21 de setembro de 2018. — A Diretora, Maria Estela Tomé da Rocha.
311670101 

 Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Lisboa

Aviso n.º 14139/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
sete postos de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo 
certo a tempo parcial para os 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos (de 17 de 
setembro de 2018 até 21 de junho de 2019).
1 — O Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves torna público que 

pretende contratar sete assistentes operacionais para serviços de limpeza, 
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em regime de tempo parcial, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

2 — Número de postos de trabalho: 7
Horário de trabalho: 4h diárias
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
4 — Funções: Prestação de serviços/tarefas — serviço de limpeza, 

apoio ao almoço, vigilância de alunos e tarefas inerentes à categoria e 
carreira de assistente operacional.

5 — Habilitação mínima exigida:
9.º ano de escolaridade

6 — Duração do contrato: 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos (de 17 de 
setembro de 2018 até 21 de junho de 2019).

7 — Requisitos legais de admissão: as definidas na legislação em 
vigor;

8 — Condições de preferência:
Habilitação Académica
Experiência Profissional
Formação Profissional

9 — Critérios de seleção: Considerando a urgência do recrutamento 
e de acordo com a faculdade prevista no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, e nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
será utilizado apenas o método de seleção obrigatório — avaliação 
curricular (AC).

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

 7

Habilitação Académica de Base (HAB):
a) 10 Pontos — Mais do que a escolaridade exigida nos termos do 

presente concurso;
b) 5 Pontos — Escolaridade exigida nos termos do presente concurso;

Experiência profissional (EP):
a) 10 Pontos — mais de 2 anos de tempo de serviço no exercício de 

funções no contexto educativo do Agrupamento onde desempenhará as 
funções para as quais se promove o presente procedimento concursal;

b) 8 Pontos — de 1 ano a 2 anos de tempo de serviço no exercício de 
funções no contexto educativo do Agrupamento onde desempenhará as 
funções para as quais se promove o presente procedimento concursal;

c) 6 Pontos — até 1 ano de tempo de serviço no exercício de funções 
no contexto educativo do Agrupamento onde desempenhará as funções 
para as quais se promove o presente procedimento concursal;

d) 4 Pontos — mais de 3 anos de tempo de serviço no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria;

e) 3 Pontos — de 1 ano a 3 anos de tempo de serviço no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria;

f) 2 Pontos — até 1 ano de tempo de serviço no exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria;

g) 1 Ponto — outras experiências profissionais

Formação Profissional/ (FP):
a) 10 Pontos — 50h ou mais de formação com qualificação certificada 

(no período de setembro 2014 até à data)
b) 8 Pontos — De 25h a 49h de formação com qualificação certificada 

(no período de setembro 2014 até à data)
c) 4 Pontos — Até 25h de formação com qualificação certificada (no 

período de setembro 2014 até à data)
d) 2 pontos — Formação sem qualificação certificada (no período de 

setembro 2014 até à data)
e) 0 pontos — Ausência de formação

Nota: Em caso de empate, os candidatos serão seriados tendo em 
conta a experiência profissional no Agrupamento.

10 — 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.

11 — Formalização da candidatura: As candidaturas deverão ser 
formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário 
próprio, disponível nos serviços de administração escolar e na página 
eletrónica do Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (www.aenuno-
goncalves.net), sendo imprescindível a apresentação de comprovativos 
dos dados apresentados (fotocópia do Cartão de Cidadão, Certificado de 
Habilitações, Declaração de Tempo de Serviço, Certificados das For-
mações realizadas) e entregues, no prazo de candidatura, pessoalmente 
em envelope fechado, ou enviadas pelo correio para a seguinte morada:

12 — Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Avenida General 
Roçadas, n.º 40, 1170 -163 Lisboa.

13 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de gra-
duação dos candidatos, que será afixada nos serviços administrativos 

da escola e publicada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas 
Nuno Gonçalves (www.aenunogoncalves.net).

14 — Este procedimento é válido para eventuais contratações que 
ocorram durante o presente ano escolar (2018/2019)

14 de setembro de 2018. — A Diretora, Laurinda Maria Diogo Pe-
reira.

311667219 

 Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe
Aviso n.º 14140/2018

Nos termos do disposto do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, faz -se público que 
se encontra afixada no placard da sala dos professores da Escola Sede 
do Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a 
31 de agosto de 2018.

O pessoal docente dispõe de 15 dias úteis, a contar da publicação 
deste aviso no Diário da República, para apresentar reclamação ao 
dirigente máximo do serviço nos termos do artigo 191.º, conjugado 
com o artigo 188.º, n.º 2, alínea b), ambos do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
7 de janeiro.

20 de setembro de 2018. — A Diretora, Maria de Fátima da Cruz 
Correia.

311668434 

 Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes, Matosinhos
Louvor n.º 357/2018

Professora Maria do Céu Vieira da Mota
Por deliberação do Conselho de Geral, do Agrupamento de Escolas 

Professor Óscar Lopes, de 23 de julho de 2018, foi aprovado o seguinte 
louvor: Tendo desempenhado funções como Presidente do Conselho 
Geral neste Agrupamento de Escolas a Professora Maria do Céu Vieira 
da Mota, assumiu este cargo de forma leal, dedicação, espírito de missão 
e profissionalismo. Por estas razões, é com o maior gosto e satisfação 
que torno público este louvor à Professora Maria do Céu Vieira da Mota.

20 de setembro de 2018. — A Diretora, Maria Luísa Gama da Silva 
Santos.

311667795 

 Agrupamento de Escolas Romeu Correia, Almada
Aviso n.º 14141/2018

No cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que se encontra afixada 
na entrada da escola sede do Agrupamento de Escolas Romeu Correia, 
após homologação, a lista unitária de ordenação final, do procedimento 
concursal comum de recrutamento para ocupação de 10 (dez) postos, 
para serviço de limpeza em regime de contrato de trabalho a termo re-
solutivo certo, a tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente 
operacional, para o ano escolar 2018/2019.

20 de setembro de 2018. — O Diretor, António Manuel Mesquita 
Mateus.

311667398 

 Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Benavente

Aviso n.º 14142/2018
Em cumprimento do disposto no ponto 2 do artigo 25.º do Decreto-

-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações produzidas pela 
redação do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 02 de julho o Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, Benavente, reunido no 
dia no dia 12 de julho de 2018, deliberou, por unanimidade dos membros 
presentes em efetividade de funções, a recondução da Professora Luísa 
Maria Rodrigues de Carvalho para o cargo de Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Samora Correia, Benavente, para o quadriénio 2018/2022, 
com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2018.

20 de setembro de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Alexan-
dra Maria Alhinho Galrito Silva.

311666571 


