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n.º 2 do artigo 6.º da Portaria, um único método de seleção obrigatório, 
avaliação curricular, complementado com a entrevista profissional de 
seleção.

11 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a ponderação para a valorização final 
da avaliação curricular é de 70 %.

12 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, é utilizada a entrevista pro-
fissional de seleção como método facultativo, ao qual é atribuída a 
ponderação de 30 %.

A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva 
e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

13 — A Avaliação Curricular (AC) será classificada conforme 
previsto na alínea a) do n.º 2, do artigo 53.º da LVCR, conjugada 
com o disposto no artigo 11.º e no n.º 4, do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, respetivamente, com os seguintes 
parâmetros de avaliação:

a) Habilitação Académica (HA) — será considerada os níveis habi-
litacionais detidos pelos candidatos;

b) Formações Profissional (FP) — serão consideradas as áreas de 
formação e de aperfeiçoamento profissional detidas pelos candidatos, 
desde que relacionadas com as exigências e as competências necessárias 
ao exercício da função.

c) Experiência Profissional (EP) — será considerada a execução 
pelos candidatos de atividade inerente ao posto de trabalho a ocupar, 
bem como o respetivo grau de complexidade.

d) Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o 
correspondente ao desenvolvimento de funções inerentes à categoria a 
contratar, que se encontre devidamente comprovado.

e) Avaliações de Desempenho (AD) — serão consideradas as notas 
das avaliações de desempenho correspondentes aos últimos três anos.

AC = (HA x 0, 1) + (FP x 0, 4) + (EP x 0, 3) + (AD x 0, 2)

14 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 
a 20 valores, considerando-se excluídos os candidatos que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores no método de seleção aplicável.

15 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, cada um dos métodos de seleção tem carácter elimi-
natório.

16 — Motivos de Exclusão:
São, designadamente, motivos de exclusão do presente procedimento 

concursal a apresentação da candidatura fora do prazo e o incumprimento 
dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo dos demais motivos 
legal ou regulamentarmente previstos.

17 — As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e o sistema de valoração final, são facultadas aos 
candidatos sempre que solicitadas.

18 — O júri será constituído pelos seguintes elementos:
Presidente: Lic. Jorge José Tinoco Ferreira, Presidente da CDT de 

Braga;
Vogais efetivos:
Lic. Joana Isabel Alves, Vogal da CDT de Braga, que substituirá o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos;
Lic. Ana Rute Moura Monteiro, Técnico Superior na CDT de 

Braga;

Vogais suplentes:
Lic. Cátia Sofia Lima, Técnico Superior na CDT do Porto;
Lic. Carla Maria Lopes, Técnico Superior na CDT do Porto.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de sele-
ção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada 
em www.sicad.pt.

20 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.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.

21 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.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, os candidatos excluídos serão notificados, 
por uma das formas previstas no n.º 3, para a realização da audiência 
dos interessados.

22 — Lista unitária de ordenação final dos candidatos:
22.1 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 

notificada nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 

conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

22.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após 
homologação do Diretor -Geral, é publicada na 2.ª série do Diário 
da República, afixada em local visível e público das instalações da 
CDT de Braga e disponibilizada na página eletrónica do SICAD, 
nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro.

26 de julho de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco 
Goulão.

207175753 

 Despacho n.º 10812/2013
Nos termos dos números 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e da Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, nomeio, em comissão de serviço, pelo período de 
três anos, renováveis por iguais períodos, para o cargo de Diretor de 
Serviços de Monitorização e Informação, o licenciado Mário Manuel 
Ferreira de Castro.

O nomeado reúne os requisitos legais de provimento constantes 
no n.º 1 do artigo 20.º da referida Lei n.º 2/2004, possuindo também 
experiência em funções de dirigente e revelou uma motivação muito 
elevada para o exercício do cargo, uma total identificação com a 
missão, visão e valores do SICAD e muito elevados conhecimentos 
ao nível dos instrumentos de gestão; demonstrou igualmente uma 
muito elevada capacidade de liderança e dinamização de equipas, 
bem como de focalização na orientação para os resultados e res-
ponsabilidade e compromisso com o serviço, juntando-se em anexo 
sinopse curricular.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004 
acima referida, o nomeado é autorizado a optar pelo vencimento 
que aufere no lugar de origem, correspondente à categoria de as-
sistente graduado sénior da carreira especial médica, área de saúde 
pública.

17 de julho de 2013. — O Diretor-Geral, João Castel-Branco Goulão.

Sinopse curricular
Mário Manuel Ferreira de Castro.
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de Lisboa.
Especialista em Saúde Pública.
Especialista em Medicina do Trabalho.

Categoria na Função Pública:
Assistente Graduado Sénior da Carreira Médica de Saúde Pública.

Cargos Dirigentes:
Diretor de Serviço de Monitorização e Informação do Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, em 
regime de substituição desde 29 de maio de 2012

Diretor do Departamento de Monitorização, Formação e Relações 
Internacionais desde 1 de março de 2008 até 28 de maio de 2012.

Adjunto do Coordenador do Centro Regional de Saúde Pública de 
Lisboa e Vale do Tejo desde fevereiro de 2001 até maio de 2007.

Chefe da Divisão de Saúde Pública da Sub-Região de Saúde de Lisboa 
desde junho de 1999 até fevereiro de 2001.

Outras Funções na Administração Pública:
Delegado Regional de Saúde Adjunto de Lisboa e Vale do Tejo desde 

dezembro de 2000 até maio de 2007.
Delegado Regional de Saúde Adjunto para a Sub-Região de Saúde 

de Lisboa de julho de 1999 até dezembro de 2000.
Autoridade de Saúde da EXPO 1998.
Presidente da Junta Médica Regional de Avaliação da Aptidão de 

Condutores de Veículos Automóveis de maio de 1997 a dezembro de 
2000.

Coordenador dos Setores de Saúde Ocupacional dos Centros de 
Saúde da Sub-Região de Saúde de Lisboa de março de 1995 a junho 
de 1999.

Delegado Efetivo à Junta Médica Sub-Regional de Lisboa, de Ava-
liação de Incapacidade para Deficientes Civis de janeiro de 1994 a 
outubro de 2000.
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Responsável pela equipa de Saúde do Ambiente da Sub-Região de 
Saúde de Lisboa de julho de 1994 a janeiro de 1996.

Autoridade de Saúde do Concelho de Lisboa de julho de 1991 a 
julho de 1999.

Outras Atividades:
Na qualidade de responsável de serviços de saúde, tem tido a pre-

ocupação de organizar reuniões científicas, congressos e seminários 
versando temáticas de interesse para a Saúde Pública.

Coordenação e participação em grupos de trabalho no âmbito da 
elaboração, desenvolvimento e avaliação de documentos estratégicos e 
estruturantes das atividades dos serviços de saúde.

Autoria e coautoria de vários trabalhos de investigação e de artigos 
científicos.

Participação em júris de concursos de pessoal.
Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 

Lisboa.

Formação Profissional:
Frequência de ações de formação profissional nas áreas do planea-

mento e gestão, qualidade dos serviços, formação de formadores, saúde 
ocupacional e ambiental e informática.

207175745 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Santarém
Aviso n.º 10430/2013

Por despacho de 26 de julho de 2013, da Diretora do Agrupamento 
de Escolas Alexandre Herculano, Santarém, foram designadas Ad-
juntas da Diretora do Agrupamento, nos termos do artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com a nova redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, Maria Teolinda Cor-
reia Barrento de Lemos Pires Ribeiro Braga, docente do quadro de 
agrupamento, do grupo 220 e Ana Cristina Lopes da Silva de Sousa, 
docente do quadro de zona pedagógica, do grupo 100, com efeitos 
a 26 de julho de 2013.

2 de agosto de 2013. — A Diretora, Margarida Maria Pimentel Mi-
randa da Franca.

207173363 

 Aviso n.º 10431/2013
Por despacho de 26 de julho de 2013, da Diretora do Agrupamento 

de Escolas Alexandre Herculano, Santarém, foi nomeado Subdiretor do 
Agrupamento, nos termos do n.º 5 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 a nova redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, Luís Miguel Estevães Barreto, 
docente do quadro de agrupamento, do grupo 500, com efeitos a 26 de 
julho de 2013.

2 de agosto de 2013. — A Diretora, Margarida Maria Pimentel Mi-
randa da Franca.

207173339 

 Aviso n.º 10432/2013
Nos termos do disposto no artigo 132.º do ECD, torna -se público 

que se encontra afixada a partir da presente data, no placard da sala de 
professores da sede do Agrupamento, a lista de antiguidade do pessoal 
docente com referência a 31 de agosto de 2012.

O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data da publicação 
deste aviso no Diário da República.

5 de agosto de 2013. — A Diretora, Margarida Maria Pimentel Mi-
randa da Franca.

207176344 

 Louvor n.º 891/2013
O conselho geral do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, 

Santarém, louva a Dr.ª Maria João Lima de Oliveira Igreja pelo trabalho 
que desenvolveu como diretora do Agrupamento de Escolas Alexandre 
Herculano, desempenhando as funções que lhe foram confiadas com 
competência, lealdade, dedicação e disponibilidade, fundamentais 

 Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, Lisboa

Aviso n.º 10433/2013
Eu, João José de Figueiredo Sérvolo Amaral, professor do quadro 

de agrupamento do grupo 110, Diretor do Agrupamento de Escolas 
do Alto do Lumiar, no âmbito do n.º 6 do artigo 21.º do Decreto Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio por um período de quatro anos os 
professores abaixo assinados indicados para os cargos de Subdiretor e 
Adjuntos, respetivamente:

Subdiretora — Maria José da Conceição da Silva Caldeira, professora 
do quadro de agrupamento do grupo 240;

Adjunto — Joaquim Manuel de Oliveira Pires, professor do quadro 
de agrupamento do grupo 110;

Adjunto — Maria Clara Esteves Matias Pereira Catarré, professora 
do quadro de agrupamento do grupo 500;

1 de agosto de 2013. — O Diretor, João José de Figueiredo Sérvolo 
Amaral.

207174149 

 Agrupamento de Escolas da Apelação, Loures

Aviso (extrato) n.º 10434/2013
Por Despacho de 25 de junho de 2013, e na sequência da recondu-

ção como diretor do Agrupamento de Escolas de Apelação, Loures, 
e ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º, do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 
2 de julho, designo como subdiretora a educadora de infância Ana 
Maria Gil dos Santos Cabrita, do QA do grupo de recrutamento 
100 e como adjuntas as professoras Maria Elisa Folgado Velho 
Folgado Vicente da Silva, do QA do grupo de recrutamento 510 e 
Maria Tersa Lopes Remechido do QA do grupo de recrutamento 
400 que tomaram posse no dia 28 de junho de 2013 para o quadri-
énio 2013 -2017.

2 de agosto de 2013. — O Diretor, Félix Manuel Bolaños Pereira 
de Matos.

207172586 

 Agrupamento de Escolas de Eixo, Aveiro

Aviso n.º 10435/2013
Tiago Manuel Morais Lourenço, Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Eixo, de acordo com o estabelecido no n.º 2 e 3 do 
artigo n.º 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio para cargo de 
subdiretor, Maria da Piedade Alves Pereira Gomes, professora do 
quadro de agrupamento do grupo 500 e para o cargo de adjunto, a 
professora Sandra Helena Oliveira Ferreira Fernandes, professora 
do quadro de agrupamento do grupo 400, produzindo efeitos a partir 
do dia 22 de julho de 2013.

5 de agosto de 2013. — O Diretor, Tiago Manuel Morais Lourenço.
207174635 

 Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra

Louvor n.º 892/2013
Ao cessar funções como Diretora do Agrupamento de Escolas 

Escalada, Pampilhosa da Serra, confiro público louvor à docente, 
Elisa Maria Domingues Luís, que me acompanhou, nos últimos 
quatro anos, sempre com excelente sentido de responsabilidade, 
competência, profissionalismo, lealdade e dedicação, tendo o seu 
desempenho e colaboração sido irrepreensíveis em todo o trabalho 
desenvolvido no âmbito das suas responsabilidades. Expresso assim 

para a consecução dos objetivos e resultados da Unidade Orgânica 
que dirigiu.

5 de agosto de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Maria 
Teresa Gonçalves de Jesus.

207176255 




