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8 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido, para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar, pelo período de 13 de 
setembro de 2012 a 14 de dezembro de 2012.

9 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, o presente Aviso é publicitado, na página 
eletrónica deste Agrupamento de Escolas de Pinheiro.

28 de agosto de 2012. — A Diretora, Maria Luísa Barrosa Monteiro 
Coelho.

206350281 

 Agrupamento de Escolas de Rates

Aviso n.º 11764/2012
Nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 

pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, autorizado pela Direção 
Regional de Educação do Norte, torna-se público que se encontra 
aberto, o procedimento concursal para cinco assistentes operacionais 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo reso-
lutivo certo, a tempo parcial, para assegurar os serviços de limpeza 
e apoio aos alunos.

1 — 5 Contratos com duração de 4 horas/dia;
2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Rates;
3 — Função: Prestação de serviços/ Tarefas de limpeza/Acompanha-

mento de alunos;
4 — Remuneração Horária: 3,20 €, acrescida do subsídio de refeição;
5 — Duração do Contrato: do dia útil seguinte ao término da fase 

concursal até 14 de dezembro de 2012;
6 — Requisitos legais exigidos: Escolaridade obrigatória de acordo 

com a idade;
7 — Prazo de concurso — 10 dias úteis a contar da data de publicação 

do presente aviso;
8 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista de gra-

duação dos candidatos.

Método de seleção:
1 — Avaliação Curricular (60 %);
2 — Entrevista de avaliação de competências aos 10 primeiros can-

didatos (40 %).

Critérios de seleção:
1.1 — Ter exercido funções nas escolas do agrupamento (30 %);
1.2 — Experiência profissional com alunos (15 %);
1.3 — Habilitações literárias (15 %).
2.1 — Entrevista de avaliação de competências aos 10 primeiros 

candidatos (40 %).

9 — As candidaturas deverão ser apresentadas, através de preen-
chimento de formulário próprio disponibilizado na página eletrónica 
www.eb23 -rates.rcts.pt e nos serviços administrativos deste Agrupa-
mento durante as horas de expediente; 09 h 30 às 12 h 30 e das 14 h 00 
às 16 h 30. As candidaturas deverão ser entregues no prazo legal 
devidamente acompanhadas dos seguintes documentos:

Bilhete de identidade/ Cartão do cidadão (fotocópia);
Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
NIF (fotocópia).

10 — Os candidatos que tenham exercido funções no Agrupamento 
de Escolas de Rates estão dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos da experiência profissional.

A lista de ordenação final dos candidatos será afixada na sede do 
Agrupamento e na página eletrónica.

11 — Composição do júri:
Presidente: José Augusto Monteiro (diretor).
Vogais efetivos:
Maria José Moreira da Silva Ferreira (adjunta do diretor);
Maria José Marques de Araújo Brandão (encarregado operacional).

Vogais suplentes:
Joaquim Paulo Hora Xavier de Barros (subdiretor);
Ana Paula Campos Costa (adjunta do diretor).
28 de agosto de 2012. — O Diretor, José Augusto Monteiro.

206349472 

 Agrupamento Vertical de Escolas Santos Simões

Despacho n.º 11806/2012
Benjamim Paulo da Costa Sampaio, Diretor do Agrupamento Vertical 

de Escolas Santos Simões, nomeia nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do 
Despacho Normativo n.º 13 -A/2012, de 5 de junho, Adjunta do Dire-
tor Ana Paula Machado da Silva e Costa, docente do quadro de zona 
pedagógica.

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de setembro 
de 2012.

28 de agosto de 2012. — O Diretor, Benjamim Paulo da Costa Sampaio.
206348151 

 Agrupamento de Escolas Vale de Ovil

Despacho n.º 11807/2012

Nomeação de adjunto do diretor
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 21.º, e do n.º 2 do 

artigo 24.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 1372012, de 2 de julho, nomeio para 
o exercício das funções de Adjunto do Diretor, Nuno Rui Dias da Mota, 
docente do Quadro de Agrupamento, do grupo 510.

1 — Em consequência da presente nomeação delego no Adjunto, 
Nuno Rui Dias da Mota, as seguintes competências:

a) Gerir a oferta formativa do Agrupamento;
b) Supervisionar os procedimentos de aquisição de bens e serviços 

desenvolvidos com ou sem recurso às plataformas públicas disponibi-
lizadas para o efeito;

c) Coordenar a equipa de autoavaliação;
d) Assinar todos os documentos que estão relacionados com as com-

petências referidas nas alíneas anteriores. A presente nomeações é válida 
enquanto durar o mandato do Diretor e produz efeitos a 1 de setembro 
de 2012.

28 de agosto de 2012. — O Diretor, Carlos Alberto Martins Carvalho.
206350054 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Cova

Aviso n.º 11765/2012
Nos termos do n.º 2 e 3 do artigo 6.º, artigo 50.º e 55.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com nova 
redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril de 2011, 
torna -se público que se encontra aberto procedimento concursal co-
mum para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho da carreira 
e categoria de assistente operacional deste agrupamento de escolas, 
até 31 de dezembro de 2012, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial com a 
duração de 4 horas/dia.

Tipo de oferta: 3 contratos em funções públicas a termo resolutivo 
certo a tempo parcial (m/f).

Nível Orgânico: Direção Regional de Educação do Norte.
Serviço: Agrupamento de Escolas de Vila Cova — Barcelos.
Função: tarefa (serviço de limpeza, portaria, acompanhamento de 

alunos, almoços, atendimento, outros).
Horário semanal: 20 horas (4 horas/dia).
Remuneração Auferida: 3,20 €/hora, acrescida de subsídio de refeição 

no valor de 4,27 €/dia útil.
Duração do contrato: até 31 de dezembro de 2012.
Requisitos habilitacionais: escolaridade obrigatória de acordo com 

a idade do candidato.
Método de seleção: avaliação curricular e entrevista (consultar crité-

rios de seleção afixados no sítio da internet do agrupamento).
Prazo do concurso: 10 dias úteis a contar da data da publicação no 

Diário da República.
Apresentação e formalidade da candidatura: em impresso próprio que 

será fornecido aos candidatos nos serviços de administração escolar do 
agrupamento, durante o período de atendimento ao público.

28 de agosto de 2012. — O Diretor, Alberto Neiva Rodrigues.
206348168 




