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 Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo I
Serra d’Aire

Aviso (extrato) n.º 12099/2012
Por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Adminis-

tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 13/08/2012, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a Vera Rita Farinha 
Martins, Assistente de Medicina Geral e Familiar, do mapa de pessoal do 
ACES Baixo Vouga I, para o ACES Médio Tejo I — Serra D’Aire.

6 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206369593 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de António Nobre
Aviso (extrato) n.º 12100/2012

Em cumprimento do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 17.º, 
n.º 3, da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que na 
sequência de procedimento concursal comum de recrutamento para a 
ocupação de 1 posto de trabalho em regime de contrato em funções pú-
blicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente 
operacional, constante do Aviso n.º 7347/2012 de 28 de maio de 2012, 
Diário da República 2.ª série n.º 103, foi celebrado com efeitos a 14 de 
agosto de 2012, contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com José Carlos Magalhães Martins da Costa.

A remuneração base corresponde à 1.ª posição remuneratória, 1.º nível 
remuneratório da tabela única remuneratória da categoria de assistente 
operacional.

5 de setembro de 2012. — A Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Conceição Maria Antunes de Sousa.

206367949 

 Agrupamento de Escolas de Dairas
Aviso n.º 12101/2012

No uso das competências que me foram delegadas, através do Des-
pacho n.º 5150/2012 do Senhor Secretário de Estado da Administração 
Pública, publicado no DR n.º 74 de 13/4, e estando constituída uma 
reserva de recrutamento interna nos termos do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se público, em cumprimento do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de 
fevereiro, que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente Operacional 
com as trabalhadoras Judite Almeida Guerra, Isabel Maria de Bastos e 
Ana Paula Marques Fernandes de Almeida no dia 1 de setembro de 2012, 
com uma remuneração mensal ilíquida correspondente à 1.ª posição e 
1.º nível remuneratório.

Para os efeitos previstos no artigo 73.º e alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 76.º do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
conjugados com o artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
foi determinado que o júri do período experimental tenha a seguinte 
constituição:

Presidente do júri: Ana Manuela Soares Teixeira da Silva.
Vogais efetivos:
Maria Custódia Tavares Albergaria;
Ana Maria da Silva.
5 de setembro de 2012. — O Diretor, Nelson da Silva Martins.

206369317 

 Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade

Aviso n.º 12102/2012
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2012, 
de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos can-
didatos admitidos ao procedimento concursal comum para recrutamento 
de três postos de trabalho para o exercício de funções correspondentes 

à carreira e categoria de Assistente Operacional em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo 
aviso n.º 7657/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 1 de 
junho de 2012.

A presente lista foi homologada por despacho de 13 de agosto de 2012 
e publicitada hoje nos locais previstos no diploma supra mencionado. 

Número
de ordem Nome Classificação 

final

1 Sandra Cristina Leal Duarte. . . . . . . . . . . . . . . 14,32
2 Cármen de Lurdes Batata Olivença . . . . . . . . . 13,78
3 Marlene Augusta Meneses dos Santos. . . . . . . 13,59
4 Isabel Maria Martins da Silva  . . . . . . . . . . . . . 13,03
5 Olinda Nunes Sousa Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . 12,82
6 José Carlos Magalhães Martins da Costa. . . . . 12,75

 16 de agosto de 2012. — A Diretora, Maria Natália de Almeida Cortez 
Alves da Fonseca Cabral.

206369414 

 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico
Joaquim de Araújo

Aviso n.º 12103/2012
A Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Joaquim de 

Araújo torna público que se encontra aberto procedimento concursal 
comum para ocupação de 9 (nove) postos de trabalho (M/F), nos termos 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o regime de contrato 
de trabalho em funções públicas (RCTFP), com o âmbito de aplicação 
fixado nos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, que 
estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, conjugado com a portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

Número de trabalhadores: 9 (nove) — 5 lugares com 4 horas/dia e 
4 lugares com 3 horas/dia;

Local de Trabalho: estabelecimentos de ensino pertencentes ao 
Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo, sita na Rua 3 de março, 
4560 -641 Penafiel;

Função: Prestação de serviços/tarefas — serviço de limpeza;
Remuneração base prevista — a remuneração hora a pagar é calculada 

com base na remuneração mínima mensal garantida (RMMG);
Duração do contrato: até final do primeiro período, com possibilidade 

de renovação;
Requisitos legais exigidos: Possuir escolaridade obrigatória;
Condições de referência:
1 — Habilitações Literárias;
2 — Experiência Profissional;
3 — Experiências na(s) Unidade(s) Orgânica(s)/Serviços;
4 — Qualificação Profissional/Formação.

1 — Habilitações Literárias: 20 %
a) Escolaridade Obrigatória de acordo com o candidato — 5
b) 12.º Ano ou mais — 10

2 — Experiência Profissional com alunos: 25 %
a) Até 1 ano de serviço — 5
b) De 1 a 4 anos de serviço — 10
c) Mais de 4 anos de serviço — 20

3 — Experiências na(s) Unidade(s) Orgânica(s)/Serviços: 50 % (Ex-
periência no Agrupamento)

a) Até 6 meses — 5
b) Mais de 1 ano — 20

4 — Qualificação Profissional/Formação: 5 %
a) Com qualificação certificada — 10
b) Sem qualificação certificada — 5

Prazo de concurso: 5 dias úteis, a contar da data de publicação do 
presente aviso;

Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da Lista de Graduação 
dos candidatos;

As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso próprio que 
será fornecido aos interessados durante as horas normais de expediente, 
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nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas Joaquim de 
Araújo — com sede na Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 
Básico de Joaquim de Araújo.

Composição do Júri:
Presidente: António Duarte Conde Almeida da Cunha — Subdiretor
Vogais Efetivos:
Duarte Nuno Silva Oliveira Carneiro — Adjunto do Diretor
José Manuel de Sousa Magalhães — Chefe de Serviços da Admi-

nistração Escolar

Vogais suplentes:
Paula Cristina Borges Duarte Pais — Adjunta do Diretor
Judite Maria da Rocha Sousa Ferreira — Adjunta do Diretor
5 de setembro de 2012. — O Presidente da CAP, Mário João Martins 

da Silva Ferreira.
206369066 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Loureiro

Aviso n.º 12104/2012

Procedimento concursal comum de recrutamento para celebração 
de três contratos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
na carreira e categoria de assistente operacional, nos termos da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, com vista a colmatar as 
necessidades transitórias de trabalhadores.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 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, alterada e 
republicada pela portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho do Presidente da Comissão Administrativa Provisória 
do Agrupamento Vertical de Escolas de Loureiro, conforme previsto no 
n.º 7 do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 29 -A/2011, de 01 de março, no 
uso das competências que lhe foram delegadas, e pela comunicação, via 
correio eletrónico, emanada pelo Exmo. Senhor Chefe da Divisão dos 
Recursos Humanos da Direção Regional de Educação do Norte, de 21 de 
agosto de 2012, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da publicação deste Aviso no Diário da República, o procedimento con-
cursal comum para celebração de 3 (três) contratos de trabalho a termo 
resolutivo certo a tempo parcial, na carreira e categoria de assistente 
operacional, até 31 de dezembro de 2012, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas com vista a colmatar as necessidades 
transitórias de trabalhadores deste Agrupamento Vertical de Escolas, na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo 
parcial, com a duração de 4 horas/dia.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 e 3 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas re-
servas de recrutamento no próprio organismo e em virtude de não ter sido 
ainda publicitado qualquer procedimento concursal para a constituição de 
reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à Entidade Centraliza-
dora para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), prevista 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, De-
creto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela portaria 145 -A/2011, de 
6 de abril, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro e Código do 
Procedimento Administrativo.

4 — Âmbito do recrutamento: De acordo com o previsto no n.º 7 do 
artigo 44.º do Decreto -Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, foi autorizado 
a celebração de 3 (três) contrato de trabalho a termo resolutivo certo a 
tempo parcial (até 31 de dezembro de 2012) com a duração máxima de 
4 (quatro) horas/dia.

5 — Local de trabalho: Agrupamento Vertical de Escolas de Loureiro, 
com sede em Alumieira — 3720 — 051 Loureiro OAZ.

6 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de 
assistente operacional.

6.1 — Ref. A — 3 contratos de trabalho a termo resolutivo certo a 
tempo parcial.

6.2 — Conteúdo funcional — Exercício de funções da carreira e 
categoria de assistente operacional, correspondente ao exercício de 
funções de apoio geral, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço 

pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em 
comum, nele deve ser efetuado, competindo -lhe, designadamente, as 
seguintes atribuições:

a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e 
jovens durante o período de funcionamento da escola com vista a asse-
gurar um bom ambiente educativo;

b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utiliza-
dores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;

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

d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

e) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
f) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
g) Receber e transmitir mensagens;
h) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcio-

namento da reprografia;
i) Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar, assim 

como tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento de 
laboratórios e bibliotecas escolares;

j) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio, 
assegurando a limpeza e manutenção do mesmo e efetuando pequenas 
reparações ou comunicando as avarias verificadas;

k) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços;

l) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, 
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de 
prestação de cuidados de saúde.

7 — Remuneração base prevista: o valor da remuneração é calculado 
com base no 1.º nível remuneratório, da 1.ª posição remuneratória, da Ta-
bela Remuneratória Única, correspondente ao valor hora proporcional a 
um total de 4 (quatro) horas diárias, acrescido do subsídio de refeição.

8 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, 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, de acordo 
com a idade do candidato;

c) Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habilita-
cional por formação ou experiência profissional.

9 — Constitui fator preferencial:
a) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal;

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — 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, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

10.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obriga-
toriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado 
por Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado na página da 
Direção -Geral da Administração e Emprego Público, em http://www.
dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica (www.aepb.pt) ou 
junto dos serviços de administração escolar do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Loureiro, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, 
nas instalações deste, ou enviadas pelo correio, para a morada Rua 
D. Afonso III, Alumieira, 3720 -051 Loureiro, em carta registada com 
Aviso de receção, dirigidas ao Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória do Agrupamento de Escolas de Loureiro.

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

a) Curriculum Vitae datado e assinado, donde constem para além 
de outros elementos julgados necessários os seguintes: habilitações 




