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 Direcção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas de Arazede

Aviso n.º 13351/2011
Nos termos do disposto no artigo 41.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 

Dezembro (Orçamento de Estado para 2011), foi prorrogada por des-
pacho da Senhora Directora do Agrupamento de Escolas de Arazede, a 
situação de mobilidade interna intercategorias, da Assistente Operacional 
Maria Isabel de Jesus Louro Alexandre, para desempenhar funções de 
Encarregada Operacional até 31 de Dezembro de 2011.

15 de Junho de 2011. — A Directora, Ana Cristina da Silva Jorge.
204796338 

 Direcção Regional de Educação 
de Lisboa e Vale do Tejo

Agrupamento de Escolas de Miraflores

Louvor (extracto) n.º 552/2011
Neste final de ano lectivo 2010/2011, louvo a docente Ester Maria 

Antunes Vieira, que exerceu as funções de Adjunta da Directora neste 
Agrupamento de Escolas, pela disponibilidade permanente, competência, 
dedicação, elevado empenho e zelo profissional demonstrados. É com 
toda a justiça que lhe faço este público louvor, dando assim testemunho 
de seu inegável contributo para o reconhecimento do serviço educativo 
prestado a este Agrupamento de Escolas.

13 de Junho de 2011. — A Directora, Maria de Fátima dos Santos 
Rodrigues.

204814862 

 Louvor (extracto) n.º 553/2011
Neste final de ano lectivo 2010/2011, louvo a docente Maria Mar-

garida da Silva Rodrigues, que exerceu funções neste Agrupamento 
de Escolas como Coordenadora do Departamento de Expressões, pela 
disponibilidade permanente, competência, dedicação, elevado empenho 
e zelo profissional demonstrados. É com toda a justiça que lhe faço este 
público louvor, dando assim testemunho de seu inegável contributo para 
o reconhecimento do serviço educativo prestado a este Agrupamento 
de Escolas.

13 de Junho de 2011. — A Directora, Maria de Fátima dos Santos 
Rodrigues.

204814757 

 Louvor (extracto) n.º 554/2011
Neste final de ano lectivo 2010 -2011, louvo a docente Cláudia Ale-

xandra Vieira Santos Leitão Costa Ferreira, que exerceu as funções 
de Adjunta da Directora neste Agrupamento de Escolas, pela dispo-
nibilidade permanente, competência, dedicação, elevado empenho e 
zelo profissional demonstrados. É com toda a justiça que lhe faço este 
público louvor, dando assim testemunho de seu inegável contributo para 
o reconhecimento do serviço educativo prestado a este Agrupamento 
de Escolas.

13 de Junho de 2011. — A Directora, Maria de Fátima dos Santos 
Rodrigues.

204815615 

 Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra

Aviso (extracto) n.º 13352/2011

Publicitação de oferta de trabalho para um técnico de diagnóstico
e encaminhamento e três profissionais

de reconhecimento e validação de competências
O Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, torna público que 

se encontra aberto processo de selecção para a admissão de Técnicos 
de Diagnóstico e Encaminhamento/Profissionais de Reconhecimento e 
Validação de Competências, na sequência dos despachos de autorização 
proferidos pela Ministra da Educação, em 9 de Maio de 2011, e pelo 
Secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, em 6 de 

Maio de 2011, bem como da obtenção de parecer favorável do Ministro 
de Estado e das Finanças (Despacho n.º 115/II/MEF, de 5 de Abril de 
2011), ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 12 -A/2010, 
de 30 de Junho, e nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, o qual se encontra sujeito às regras e procedimentos 
adiante enunciados.

1 — Objecto do processo de selecção
O processo de selecção destina -se a contratar, para o Centro Novas 

Oportunidades promovido pelo Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim 
Serra, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo até 31 
de Dezembro de 2013, ao abrigo do disposto nas alíneas g) e i) do n.º 1 do 
artigo 93.º do RCTFP, um Técnico de Diagnóstico e Encaminhamento e 
três Profissionais de RVC com o horário semanal de 35 horas e o venci-
mento mensal ilíquido de € 1201,48 (mil duzentos e um euros e quarenta 
e oito cêntimos), correspondente à 2.ª posição remuneratória de acordo 
com as limitações constantes do n.º 1 do artigo 26.º da lei do Orçamento 
de Estado para 2011 (Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro).

2 — Conteúdo funcional
O conteúdo funcional é o correspondente à carreira técnica superior 

de regime geral aplicável aos serviços e organismos da administração 
central e, em particular, ao previsto no artigo 9.º e artigo 10.º da Por-
taria n.º 370/2008, de 21 de Maio, respectivamente, para o Técnico de 
Diagnóstico e Encaminhamento/Profissional de RVC.

As funções objecto do presente procedimento concursal destinam -se 
a ser exercidas na Escola Secundária Poeta Joaquim Serra

3 — Requisitos
Os candidatos deverão:
a) Preencher os requisitos gerais constantes do artigo 8.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
b) Ser detentores do grau académico de Licenciatura;
c) Possuir conhecimento das metodologias adequadas e experiência 

no domínio da educação e formação de adultos, nomeadamente no de-
senvolvimento de balanços de competências e construção de portefólios 
de competências -chave.

4 — Prazo e procedimento de formalização das candidaturas
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 10 dias úteis, 

contado da data da publicação do presente aviso, em requerimento diri-
gido ao director do estabelecimento de ensino da Entidade pública atrás 
referido, contendo a identificação completa do candidato e respectiva 
morada e entregue pessoalmente ou mediante correio registado com 
aviso de recepção para Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, Alameda 
Zeca Afonso — 2870 -802 Montijo.

b) As candidaturas devem ser instruídas com os seguintes documentos, 
sob pena de exclusão do candidato do procedimento, quando a falta 
desses documentos impossibilite a sua admissão ou avaliação

b.1) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das habi-
litações literárias;

b.2) Curriculum vitæ devidamente datado e assinado, acompanhado 
dos documentos que comprovem o que nele se refere e que se repor-
tem a formação profissional, estágios, experiência profissional e obras 
publicadas ou trabalhos de investigação realizados.

b.3) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte.

5 — Método e critérios de selecção
Os métodos de selecção a utilizar serão o da prova de conhecimentos e 

avaliação psicológica (a faculdade de recorrer aos métodos de avaliação 
curricular e de entrevista de avaliação de competências está limitada às 
situações em que todos os potenciais candidatos reúnem os requisitos 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008).

A acta da primeira reunião do júri, da qual constam os parâmetros de 
avaliação que densificam os métodos de selecção e respectivas ponde-
rações relativas, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
dos métodos, será afixada na no decurso dos três primeiros dias úteis 
subsequentes à data da publicação do presente aviso.

6 — Composição do júri
Presidente
Paula Cristina Silva Póvoas

Vogais efectivos
Maria Helena Miranda Lourenço
Zita Maria das Dores Domingues
Maria Helena Miranda Lourenço, que substituirá a Presidente nas 

suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes
Feliciana Isabel Manhita Vieira e Aurora Maria Costa Paulada Macau 

Sousa
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7 — Afixação das listas
A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada em 

local visível e público das instalações da Escola Secundária Poeta Jo-
aquim Serra e disponibilizada na sua página electrónica, no prazo de 
5 dias úteis, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República com informação sobre a sua publicitação.

17 de Junho de 2011. — A Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Maria Helena Miranda Lourenço.

204810544 

 Agrupamento de Escolas de Romeu Correia

Aviso n.º 13353/2011
Nos termos do disposto do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril, e no artigo 5.º, da Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, 
torna -se público que se encontra aberto concurso para o provimento do 
lugar de Director do Agrupamento de Escolas Romeu Correia, no Feijó, 
pelo prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são fixados no Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de Abril, e na Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho:

1.1 — Docentes dos quadros de nomeação definitiva do ensino público 
ou professores profissionalizados com contrato por tempo indetermi-
nado do ensino particular e cooperativo com, pelo menos, cinco anos 
de serviço e qualificação para o exercício das funções de administração 
e gestão escolar;

1.2 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de 
administração e gestão os docentes que preencham uma das seguintes 
condições:

a) Sejam detentores, com aproveitamento, de um curso de formação 
especializada em administração escolar ou administração educacional;

b) Sejam possuidores do grau de mestre ou de doutor nas áreas refe-
ridas na alínea anterior;

c) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos seguintes cargos: director, subdirector ou 
adjunto de director, nos termos do regime previsto no Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de Abril; vice -presidente, director ou adjunto de 
director, nos termos do regime previsto no Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 
4 de Maio, alterado, por ratificação parlamentar, pela lei n.º 24/99, de 22 
de Abril; director executivo e adjunto de director executivo, nos termos 
do regime previsto no Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de Maio; membro 
de conselho directivo, nos termos do regime previsto no Decreto -Lei 
n.º 769 -A/76, de 23 de Outubro;

d) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como director ou 
director pedagógico de estabelecimento do ensino particular e coope-
rativo.

2 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, 
em modelo próprio disponibilizado na página electrónica da escola 
(http://www.romeucorreia.org) e nos Serviços Administrativos, dirigido 
à Presidente do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas 
Romeu Correia, podendo ser entregue pessoalmente na secretaria do 
Agrupamento, Rua Virgínia Moura, Feijó, 2814 501 Almada, das 10h às 
12h30 m e das 13h30 m às 16h30 m, ou remetido pelo correio registado 
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a 
apresentação das candidaturas.

3 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da 
seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae com respectiva prova documental dos elementos 
constantes, com excepção daqueles que se encontrem arquivados no 
respectivo processo individual e este se encontre na escola onde decorre 
o procedimento;

b) Projecto de intervenção com identificação de problemas, definição 
de objectivos e estratégias e programação das actividades a realizar no 
mandato.

4 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elementos, 
devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

5 — O método de selecção é o estipulado no n.º 3 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, e o estipulado no Regulamento 
para Procedimento concursal de eleição do Director do Agrupamento 
de Escolas Romeu Correia, disponível na página electrónica da escola 
e nos serviços administrativos.

09 de Junho de 2011. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Ana Mafalda do Nascimento Mendes Domingos Pereira.

204806698 

 Direcção Regional de Educação do Algarve

Escola Secundária de Albufeira

Despacho n.º 8684/2011
Nos termos do disposto no Oficio Circular Conjunto n.º 1/DGRHE/

GGF/ 2009, de 5 de Agosto, coloco em situação de Mobilidade Interna 
Intercategorias, nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 60 e do artigo 
63 da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a Assistente Operacional, 
Helena Maria Branco Conceição Carruna Nunes, para o exercício de fun-
ções de Encarregado Operacional, com efeitos a 20 de Abril de 2011.

17 de Junho de 2011. — A Directora da Escola Secundária de Albu-
feira, Célia Maria Calado Pedroso.

204809654 

 Agrupamento de Escolas de Montenegro

Aviso (extracto) n.º 13354/2011

Abertura de procedimento concursal
1 — Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 

de 22 de Abril e no artigo 5.º da Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, 
torna -se público que se encontra aberto concurso para provimento do 
lugar de Director do Agrupamento de Escolas de Montenegro, pelo prazo 
de oito dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso, fixados nos números 3 e 
4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril e do artigo 2.º 
da Portaria n.º 604/2008, de 9 de Julho, são os seguintes:

2.1 — Podem ser opositores ao concurso os seguintes docentes:
a) Docentes de carreira do ensino público;
b) Docentes profissionalizados com contrato por tempo indeterminado 

do ensino particular e cooperativo.

2.2 — Os docentes referidos em 2.1 devem possuir, pelo menos, 
cinco anos de serviço e qualificação para o exercício de administração 
e gestão escolar.

2.3 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de 
administração e gestão escolar os docentes que preencham uma das 
seguintes condições:

a) Sejam detentores, com aproveitamento, de um curso de formação 
especializada em Administração Escolar ou Administração Educacional;

b) Sejam possuidores do grau de mestre ou de doutor nas áreas refe-
ridas na alínea anterior;

c) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos seguintes cargos:

i) Director, subdirector ou adjunto do director, nos termos do regime 
previsto no Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril;

ii) Presidente, vice -presidente, director ou adjunto do director, nos 
termos do regime previsto no Decreto -Lei n.º 115 -A/98, de 4 de Maio, 
alterado, por ratificação parlamentar, pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril;

iii) Director executivo e adjunto do director executivo, nos termos do 
regime previsto no Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de Maio;

iv) Membro do conselho directivo, nos termos do regime previsto no 
Decreto -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de Outubro;

d) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como director ou 
director pedagógico de estabelecimento do ensino particular e coope-
rativo.

3 — As candidaturas devem ser efectuadas do seguinte modo:
a) Formalizadas, obrigatoriamente, mediante requerimento em mo-

delo próprio disponível na página electrónica do Agrupamento (www.
agrupamontenegro.com) e nos Serviços Administrativos da escola sede, 
dirigido ao Presidente do Conselho Geral;

b) Acompanhadas da seguinte documentação, sob pena de exclusão:
i) Curriculum vitae, datado e assinado, com respectiva prova do-

cumental dos elementos nele constantes, com excepção daqueles que 
se encontrem arquivados no respectivo processo individual e este se 
encontre na escola onde decorre o procedimento concursal;

ii) Projecto de intervenção com identificação de problemas, definição 
de objectivos e estratégias bem como da programação das actividades 
que se propõe realizar no mandato;




