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10.1.4 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores no método de seleção (AC) consideram-se excluídos da 
lista unitária de ordenação final.

11 — Composição do Júri:
Presidente — Alexandrina Maria da Cunha Cascarejo, vice-presidente 

da Comissão Administrativa Provisória.
Vogais efetivos:
Isabel Maria Gomes Pires, Professora.
Ana Maria Tavares da Silva, Coordenadora geral dos Assistentes 

Operacionais.

Vogais suplentes:
Madalena Covelo Azevedo, Vogal.
Elsa Alexandra Santos Bastos, Assistente Técnica.

11.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos Vogais efetivos.

12 — A Ordenação final dos candidatos admitidos que completem 
o procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classifi-
cativa de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, em resultado da 
média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas 
pela seguinte fórmula:

AC = (HAB + 4 (EP) + 2 (FP))/7

12.1 — Critério de desempate:
12.1.1 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 

de igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como 
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 
seguintes critérios:

a) Valoração da Habilitação académica de base (HAB);
b) Valoração da Experiência Profissional (EP);
c) Valoração da Formação Profissional (FP);
d) Preferência pelo candidato de maior idade.

12.2 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação da Presidente da Comissão Administrativa Provisória é 
disponibilizada no sítio da internet desta Escola em www.aebuzio.pt 
bem como em edital afixado nas respetivas instalações.

13 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o pre-
enchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto 
no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.

14 — 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, no Diário da República, na página 
eletrónica deste Agrupamento em www.aebuzio.pt e num jornal de 
expansão nacional.

4 de setembro de 2013. — A Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Maria Catarina Lopes Paiva.

207232963 

 Louvor n.º 941/2013
Em reunião ordinária do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

de Dairas, em onze de junho de dois mil e treze, foi apresentado pela 
Presidente do Conselho Geral, apreciado e aprovado pela unanimidade 
dos presentes, um voto de louvor ao diretor do Ex -Agrupamento de 
Escolas de Dairas, professor Nelson da Silva Martins. Pautou a sua 
atuação por fundados exemplos de honestidade, integridade, dignidade, 
honra, espírito de sacrifício, escrupuloso respeito pela lei, imparciali-
dade, responsabilidade, coerência, sentido de dever, espírito de missão 
e dedicação à causa educativa. A liderança e dinamização que incutiu na 
organização que liderou, criou um sentimento de comunidade educativa 
associado a uma imagem de qualidade educativa de excelência.

11 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral do Ex-
-Agrupamento de Escolas de Dairas, Maria de Fátima Rodrigues 
Dias.

207222943 

 Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Almada

Despacho n.º 11943/2013
Na sequência do procedimento concursal e da eleição a que se referem 

os artigos 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, cujo resultado foi homo-
logado pelo Diretor-Geral Administração Escolar, foi conferida posse 
em 26 de agosto de 2013, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 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, a Margarida Ana Valente Fonseca, professora 
do quadro da Escola Secundária de Cacilhas -Tejo, Almada para o exer-
cício das funções de Diretora da Escola Secundária de Cacilhas — Tejo, 
Almada para o quadriénio de 2013/2017.

5 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho Geral, João 
Paulo Barreira Gonçalves Rodrigues.

207236413 

 Escola Artística do Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, Braga

Despacho n.º 11944/2013
Ana Maria Fernandes Pereira Caldeira Guimarães Ferreira, diretora 

da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, 
Braga, nos termos e para os efeitos previstos no ponto 2, do Artigo 19.º, 
do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, e em conformidade com a alínea c), do 
ponto 2, do Artigo 5.º do Despacho normativo n.º 7/2013, de 11 de 
junho, nomeia Adjunto da Direção, para coadjuvar ao nível do ensino 
secundário, o professor do quadro de nomeação definitiva do grupo M28, 
Serafim Eugénio Nogueira Barreira, com efeitos a 2 de setembro de 2013 
e pelo período previsto no Artigo 25.º do referido decreto -lei.

4 de setembro de 2013. — A Diretora do Conservatório, Ana Maria 
Fernandes Pereira Caldeira Guimarães Ferreira.

207233327 

 Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté,
Charneca da Caparica — Almada

Aviso n.º 11563/2013

Abertura de concurso
1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 39 da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27 de fevereiro conjugado com o n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º  145 -A/2011 de 06 de abril, torna -se público que se encontra 
aberto o procedimento concursal comum para ocupação de 4 postos de 
trabalho na categoria de assistente operacional na modalidade de con-
trato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, com vista a 
colmatar necessidades transitórias de trabalhadores.

2 — Legislação aplicável — o presente procedimento reger -se -á 
pelas disposições contidas na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º  145 -A/2011 de 06 de 
abril; Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro; Código do Procedimento 
Administrativo.

3 — Âmbito do recrutamento — por mail da EMPAAG/GAGE — 
Equipa Multidisciplinar de Promoção da Autonomia e de Apoio à Ges-
tão/Gabinete Apoio Gestão Escolar, foi autorizado a celebrar contratos 
de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, de 16 de setembro 
a 17 de dezembro de 2013, com a duração máxima de 4 horas por dia.

4 — Local de trabalho — nas instalações do Agrupamento de Escolas 
Carlos Gargaté.

5 — Caracterização do posto de trabalho — funções de limpeza.
5.1 — Atribuições — providenciar a limpeza, arrumação, conservação 

e boa utilização das instalações, e tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços.

6 — Número de contratos — 4 contratos de 4 horas diárias.
7 — Remuneração horária prevista — 3,20€.
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: ser detentor de escolaridade obri-
gatória ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau 
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de complexidade 1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 44.º da lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

9 — São fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
Comprovada experiência profissional no exercício efetivo de funções 

descritas no ponto 5 do presente aviso;
Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do Agrupa-

mento onde desempenhará as funções para as quais se promove o pro-
cedimento concursal.

10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis a contar da data de 

publicação do aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

10.2 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-
riamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado por 
Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da Repú-
blica, 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 ou junto dos serviços de adminis-
tração escolar do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, e entregues no 
prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas pelo 
correio, para o Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, Praceta Frederico 
Freitas, Quintinhas, 2821 -002 Charneca de Caparica, em carta registada 
com Aviso de receção, dirigidas à Diretora do Agrupamento de Escolas.

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

Bilhete de identidade ou cartão de cidadão ou cartão de identificação 
fiscal, (fotocópia);

Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional.

11.1 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro, 
e para efeitos de admissão ao concurso os candidatos com deficiência 
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência.

11.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

11.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, 
no caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações.

12 — Métodos de seleção:
12.1 — Considerando a urgência do recrutamento, e de acordo com 

a faculdade prevista no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, e dos 
n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, será utilizado apenas 
um método de seleção obrigatório — avaliação curricular (AC).

12.2 — Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candida-
tos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada 
tipo de funções exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores 
com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da 
média aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar. 
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:

Habilitação académica de base (HAB) ou curso equiparado, 
experiência profissional (EP) e formação profissional (FP), de acordo 
com a seguinte fórmula:

AC = HAB + 4 (EP) + 2 (FP)
           7

12.2.1 — Habilitação académica de base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — habilitação de grau académico superior;
b) 18 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos 

que lhes sejam equiparados;
c) 16 valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equi-

parado.

12.2.2 — Experiência profissional (EP) — tempo de serviço no exer-
cício das funções referidas descritas no ponto 5 e ponto 9 do presente 
aviso, de acordo com a seguinte pontuação:

a) 20 valores — período de tempo superior a 365 dias no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

b) 18 valores — período de tempo superior 180 dias e inferior a 
365 dias no exercício de funções em realidade social, escolar e educativa 

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

c) 16 valores — período de tempo inferior a 180 dias no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal.

12.2.3 — Formação profissional (FP) — formação profissional rela-
cionada com a área funcional a exercer:

a) 20 valores: formação num total de, pelo menos, 60 horas;
b) 18 valores: formação num total de, pelo menos, 30 horas;
c) 16 valores: formação num total de, pelo menos, 15 horas;

12.3 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por 
referência os seguintes critérios:

a) Valoração da experiência profissional (EP);
b) Valoração da formação profissional (FP);
c) Valoração da habilitação académica de base (HAB).

13 — Composição do júri:
Presidente — Maria da Graça Castro Q. F. Dinis Carvalha.
Vogais efetivos — Teresa Maria Abecassis P. Gonçalves Santos e 

Maria Ângela Pires Veiga.
Vogais suplentes — Maria de Lurdes Valente Gama Martins.

13.1 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, os candidatos têm acesso às atas do júri, onde 
constam os parâmetros de avaliação, desde que as solicitem.

13.2 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

14 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
um dos elementos do método de seleção avaliação curricular.

14.1 — A lista de ordenação final dos candidatos aprovados e dos 
excluídos no decurso da aplicação do método de seleção avaliação 
curricular é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos 
termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01.

14.2 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação da Diretora do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté é 
disponibilizada no sítio da Internet do mesmo Agrupamento, bem como 
em edital afixado nas respetivas instalações.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, «A Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e mulheres, o 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma de discriminação».

16 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do 
previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro.

17 — 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 Carlos Gargaté, sendo dada 
notícia no Aviso publicado na 2.ª série do Diário da República, bem 
como na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e num jornal de 
expansão nacional.

6 de setembro de 2013. — A Diretora, Maria da Graça Castro Q. F. 
Dinis Carvalha.

207237848 

 Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras

Aviso n.º 11564/2013

Nomeação
António Carvalho de Sousa, Diretor do Agrupamento de Escolas 

D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras de acordo com o ponto n.º 6 
do artigo 21.º Decreto -Lei n.º 75/2008 de 28 de abril, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, nomeia a Educadora Maria 
Albertina Pacheco Ribeiro Subdiretora para coadjuvar o Diretor no 
exercício das suas funções.

17 de julho de 2013. — O Diretor, António Carvalho de Sousa.
207236965 




