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no prazo de dez dias úteis a contar da publicação do presente aviso no 
Diário da República, 2.ª série.

b) A candidatura deve ser entregue pessoalmente ou mediante correio 
registado com aviso de recepção para Agrupamento Vertical de Escolas 
de Castelo de Vide — Serviços Administrativos, Estrada da Boavista, 
7320 -202, Castelo de Vide.

8 — Do requerimento devem constar obrigatoriamente:
a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata;
b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação completa do candidato (nome completo, data de nas-

cimento, sexo, nacionalidade, número e data do Bilhete de Identidade 
e entidade emissora, número de contribuinte fiscal, endereço postal, 
endereço electrónico e número de telefone);

d) Situação perante os requisitos de admissão exigidos;
e) Declaração de veracidade dos factos constantes da candidatura.

9 — Documentos que devem anexar ao requerimento:
Fotocópia do Bilhete de Identidade;
Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
Fotocópia da Carta de Condução;
Curriculum vitæ devidamente datado e assinado, acompanhado dos 

documentos que comprovam o que nele se refere e que se reportam a 
formação profissional, acções/cursos de formação frequentados, expe-
riência profissional, estágios, obras publicadas ou trabalhos de inves-
tigação realizados;

Comprovativo das habilitações literárias autêntico ou autenticado.

10 — Motivo de exclusão:
a) Apresentação da candidatura fora do prazo estipulado;
b) Não apresentação dos documentos solicitados;
c) Incumprimento de algum dos requisitos mencionados.

11 — Métodos e Critérios de Selecção:
a) Avaliação Curricular (100 %). A classificação final será obtida na 

escala de 0 a 20 valores.
12 — A acta da primeira reunião do júri, da qual constam os parâme-

tros de avaliação que densificam os métodos de selecção e respectivas 
ponderações relativas, será afixada no Agrupamento Vertical de Escolas 
de Castelo de Vide, no decurso dos três primeiros dias úteis subsequentes 
à data da publicação do presente aviso.

13 — Composição do Júri:
Presidente — Maria de Fátima Pires Mendes Luís
Substituto — Ana Paula Mateus Travassos
Vogais efectivos — Luís Miguel Pereira Frutuoso Meira e José Le-

andro Carrapiço Figueira
Vogais suplentes — João da Cunha Pereira e Hélder José Novo da 

Costa

14 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é publicada no Diário da República, 2.ª série e na Bolsa 
de Emprego Público (https://www.bep.gov.pt). Será ainda afixada em 
local próprio, visível e de acesso público, no Agrupamento Vertical de 
Escolas de Castelo de Vide.

15 — Identificação e Contactos do Órgão de Recurso Administrativo:
Designação: Directora do Agrupamento Vertical de Escolas de Cas-

telo de Vide
Endereço: Estrada da Boavista
Código Postal: 7320 -202
Localidade: Castelo de Vide
22 de Junho de 2011. — A Directora, Ana Paula Mateus Travassos.

204837778 

 Direcção Regional de Educação do Algarve

Despacho n.º 8814/2011
O Decreto Regulamentar n.º 31/2007 de 29 de Março, no cumprimento 

da previsão estabelecida no Decreto -Lei n.º 213/2006 de 27 de Outubro, 
definiu a missão, atribuições e tipo de organização interna das direcções 
regionais de educação, tendo a Portaria n.º 366/2007 de 30 de Março 
determinado a estrutura nuclear da Direcção Regional de Educação 
do Algarve e as competências das respectivas unidades orgânicas e a 
Portaria n.º 388/2007 de 30 de Março definido o número máximo de 
unidades flexíveis, bem como a dotação máxima de chefes de equipas 
multidisciplinares.

Assim, nos termos da alínea b) do artigo 5.º e n.º 1 do artigo 10.º 
do Decreto Regulamentar n.º 31/2007 de 29 de Março, artigo 2.º da 
Portaria n.º 388/2007 de 30 de Março e do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004 
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005 de 20 de Agosto e pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007 de 3 de Abril, pelo Despacho n.º 4999/2010, 
publicado no DR n.º 55 — 2.ª série de 19 de Março, foi constituída a 
Equipa de Apoio à Gestão, abreviadamente designada por EAG, com o 
período de duração de um (1) ano, fixado no ponto 2 do citado despacho. 
Decorrido o período de duração citado, mantendo -se os pressupostos 
constantes no citado despacho e verificado o cumprimento dos objectivos 
estabelecidos, determino o seguinte:

1 — A prorrogação do período de duração da Equipa de Apoio à Ges-
tão, abreviadamente designada por EAG, por um (1) ano, prorrogável 
por igual período, devendo o despacho de prorrogação basear -se numa 
avaliação do cumprimento dos objectivos estabelecidos.

2 — A equipa multidisciplinar acima indicada mantém as competên-
cias que lhe foram atribuídas pelo Despacho n.º 4999/2010, publicado 
no DR n.º 55 — 2.ª série de 19 de Março.

3 — Nos termos das disposições legais acima indicadas, mantenho a 
designação da Licenciada Maria Helena de Almeida Carvalho, técnica 
superior nesta Direcção Regional de Educação do Algarve, para chefiar 
esta equipa multidisciplinar, com o estatuto remuneratório equiparado 
a director de serviços.

4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março de 
2011.

29/04/2011. — O Director Regional de Educação do Algarve, Luís 
Manuel da Silva Correia.

204835963 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

Acordo n.º 131/2011

Alteração ao acordo de colaboração para a requalificação 
da Escola Básica de Águeda (EB 23 Fernando Caldeira)

A Direcção Regional de Educação do Centro (DREC), representada 
pela respectiva Directora Regional, e o Município de Águeda (Municí-
pio), representada pelo Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do 
artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de Dezembro, celebraram 
um Acordo de Colaboração n.º 22/2009, outorgado em 09 de Setembro 
de 2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 17 de 
Novembro de 2009.

Considerando que:
1) O Acordo de Colaboração acima referenciado estabelece como 

obrigação do Ministério da Educação o financiamento de 3.500.000,00 €, 
incluindo IVA à taxa legal aplicável, para a requalificação e substituição 
da Escola Básica de Águeda.

2) A Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Opera-
cionais Regionais (POR) aprovou, em 14 de Outubro de 2010, uma 
linha de financiamento para as escolas com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico no âmbito do Regulamento Específico Requalificação da 
Rede Escolar do Ensino Básico e da Educação Pré -Escolar, em que 
o FEDER assegura 80 % das despesas elegíveis e os beneficiários 
os restantes 20 %;

3) Os POR das regiões convergência (Norte, Centro e Alentejo) abri-
ram, em Dezembro de 2010, concursos no âmbito da linha de financia-
mento referida no considerando anterior;

4) A linha de financiamento acima referida permite a redução subs-
tancial dos encargos assumidos pelo Ministério da Educação;

5) Os encargos com a requalificação e substituição desta escola estão 
inscritos no PIDDAC do Ministério da Educação;

6) O Município assegura a expensas próprias os acessos e infra-
-estruturas urbanísticas necessárias, de suporte ao funcionamento da 
Escola;

7) Importa actualizar os termos do Acordo de Colaboração, designa-
damente, para reflectir o financiamento comunitário entretanto previsto 
e consequente redução do compromisso assumido pelo ME, que se 
traduzirá em 20 % das despesas elegíveis do projecto;

os outorgantes acordam entre si celebrar a presente alteração ao Acordo 
de Colaboração, outorgado em 09 de Setembro de 2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 17 de Novembro de 2009, para 
alteração dos artigos 4.º “Repartição de Encargos” e 5.º “Disposições 




