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 Escola Secundária de Maria Lamas, Torres Novas

Aviso (extrato) n.º 4451/2013

Procedimento concursal para recrutamento de seis postos de tra-
balho de 3,5 horas para prestação de serviços em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial 
para a carreira e categoria de assistente operacional de grau 1.

1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º e dos artigos 50.º e 55.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na 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, de acordo com o despacho de 8 de 
março de 2013, do diretor -geral dos Estabelecimentos Escolares, torna -se 
público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicação deste aviso no Diário da República, o procedimento 
concursal comum para preenchimento de seis postos de trabalho da car-
reira e categoria de assistente operacional desta Escola, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo 
parcial, com a duração de 3,5 horas/dia, até ao dia 14 de junho de 2013.

2 — Toda a informação relacionada com este procedimento concursal 
encontra -se afixada no local de estilo desta Escola e no respetivo site 
oficial — www.esmlamas.edu.pt.

22 de março de 2013. — A Diretora, Ana Catarina Rocha Craveiro.
206848051 

 Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado,
Vila Nova de Famalicão

Aviso n.º 4452/2013
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna  -se público que se encontra aberto 
o procedimento concursal prévio à eleição do diretor do Agrupamento 
de Escolas de Padre Benjamim Salgado, concelho da Vila Nova de 
Famalicão, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao presente concurso são os constantes 
nos n.os 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

3 — O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado 
por requerimento, disponibilizado nos serviços administrativos bem 
como na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Padre Ben-
jamim Salgado, dirigido ao presidente do conselho geral transitório do 
Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado, podendo ser 
entregue pessoalmente, nos serviços administrativos da escola sede do 
Agrupamento, Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Rua dos 
Estudantes, 4770 -260 Joane, entre as 9 horas e as 16 horas e 30 minutos, 
ou remetido por correio registado com aviso de receção, expedido até 
ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente Aviso.

4 — O requerimento será acompanhado pelo curriculum vitae e por 
um projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas.

5 — É obrigatória a prova documental dos dados pessoais e dos res-
tantes elementos constantes do currículo, com exceção daqueles que se 
encontrem arquivados no respetivo processo individual e este se encontre 
no Agrupamento de Escolas De Padre Benjamim Salgado.

6 — No projeto de intervenção o candidato identifica os proble-
mas, define a missão, as metas e as grandes linhas orientação de ação, 
bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

7 — Os métodos de apreciação das candidaturas serão os seguintes:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente 

para efeitos de apreciação da sua relevância para o exercício das funções 
de diretor e o seu mérito;

b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.

8 — As listas dos candidatos admitidos e dos candidatos excluídos, 
serão afixadas na escola sede do Agrupamento, no prazo máximo de oito 
dias úteis após a data limite de apresentação das candidaturas, sendo 
igualmente divulgadas, no mesmo prazo, na página eletrónica do Agru-
pamento e em local apropriado da escola sede e em todas as escolas do 
Agrupamento, sendo estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

9 — O resultado da eleição será submetido à homologação pela 
Direção -Geral dos Estabelecimentos Escolares — Direção de Serviços 
da Região Norte, no prazo previsto na lei, sendo o candidato eleito 
posteriormente notificado de acordo com o Regulamento.

22 de março de 2013. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Marta Cristina Pereira Vida.

206847882 

 Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria,
Vila Franca de Xira

Aviso n.º 4453/2013

Abertura de concurso para diretor
Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, e no artigo 5.º da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho, torna-
-se público que se encontra aberto o procedimento concursal prévio à 
eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, no 
concelho de Vila Franca de Xira, 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 os fixados no Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e na Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho:

1.1 — Docentes dos quadros de nomeação definitiva do ensino público 
ou docentes profissionalizados com contrato por tempo indeterminado 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 escolar os candidatos 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) Diretor, subdiretor ou adjunto do diretor, nos termos do regime 
previsto no Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com redação atual;

ii) Presidente, vice -presidente, diretor ou adjunto do diretor, 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) Diretor e adjunto do diretor, nos termos do regime previsto no 
Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de maio;

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

2 — O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado por 
requerimento, disponibilizado nos serviços administrativos bem como 
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, 
http://joomla.eb23 -d -m -vaz -castelo -branco.rcts.pt.

2.1 — O requerimento dirigido à Presidente do Conselho Geral Tran-
sitório do Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, poderá ser 
entregue pessoalmente, nos serviços administrativos da escola sede do 
Agrupamento, Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo 
Branco, na Rua Américo Costa, 2625 -504 Póvoa de Santa Iria, das 10h00 
às 16h00, ou remetido por correio registado, com aviso de receção, ex-
pedido até termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

2.2 — O requerimento referido deverá ser acompanhado da seguinte 
documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado de 
prova documental dos seus elementos, com exceção daqueles que se 
encontrem arquivados no respetivo processo individual, desde que se 
encontrem no Agrupamento onde decorre o procedimento;

b) Projeto de Intervenção na Escola, não podendo ultrapassar as 
15 páginas, sendo o mínimo de 10 páginas escritas em Trebuchet MS 
tamanho 10 e espaçamento 1,5, onde identifica os problemas, define os 
objetivos e estratégias e a programação das atividades que se propõe 
realizar no mandato.

2.3 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes 
do requerimento e do curriculum, com exceção daqueles que se encon-
tram arquivados no respetivo processo individual e este se encontre no 
Agrupamento de Escolas onde decorre o procedimento.

3 — As candidaturas são apreciadas considerando:
3.1 — Análise do curriculum vitae, visando apreciar a sua relevância 

para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito, considerando 
a experiência profissional, a formação profissional e outros elementos 
curricularmente relevantes;

3.2 — Análise ao projeto de intervenção no Agrupamento, visando 
apreciar a coerência entre os problemas diagnosticados e as estratégias 
de intervenção propostas;

3.3 — O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
19 de março de 2013. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 

Paula Cristina de Brito Gaspar.
206848619 




