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 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas do Algueirão, Sintra

Aviso n.º 5108/2014
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o n.º 1 do artigo 132.º do 
Decreto -Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, e do Estatuto da Carreira 
Docente, torna -se público que se encontra afixada na sala de professores 
a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas 
reportada a 31 de agosto de 2013.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste 
aviso, no Diário da República para apresentarem as reclamações, junto 
do dirigente máximo, nos termos do artigo 96.º do decreto -lei acima 
referido.

9 de abril de 2014. — A Diretora, Maria Fátima Fernandes Mo-
rais.

207753372 

 Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora

Aviso n.º 5109/2014

Abertura do procedimento concursal para recrutamento
de diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora

1 — Nos termos do disposto no artigo 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 concurso prévio 
à eleição do diretor do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora, com 
sede na Escola Secundária André de Gouveia, pelo prazo de dez dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos n.os 3 e 4 
do artigo 21.º do referido diploma legal, Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com as alterações consignadas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho, nomeadamente o referido no n.º 5 do artigo 6.º («Disposição 
final e transitória»).

3 — A candidatura deverá ser formalizada mediante a apresentação 
do requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio, o 
qual será disponibilizado nos serviços administrativos e na página 
eletrónica da escola sede do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora 
(www.esag.edu.pt), e deverá ser entregue, em envelope fechado, 
dirigido à presidente do conselho geral transitório, nos serviços ad-
ministrativos da escola sede do agrupamento, Escola Secundária 
André de Gouveia, Bairro Sra. da Glória, Praça Angra do Heroísmo, 
7005 -132 Évora, no horário normal de expediente, 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 de candidatura referido no ponto anterior terá, 
sob pena de exclusão, de ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, con-
tendo todas as informações consideradas pertinentes para os efeitos do 
concurso, e acompanhado das respetivas provas documentais autenti-
cadas, sendo estas dispensadas para os candidatos que prestem serviço 
no Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora;

b) Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a 
categoria, o vínculo, o escalão e o tempo de serviço do candidato, 
sendo a mesma dispensada para os candidatos que prestem serviço no 
Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora;

c) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias, 
devidamente autenticada pelos serviços administrativos;

d) Fotocópia dos certificados de formação acreditada;
e) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de identificação 

fiscal, ou do cartão de cidadão;
f) Projeto de intervenção no agrupamento, o qual deverá ser entregue 

em formato papel e conter a identificação de problemas, a definição 
da missão e das metas, e as grandes linhas de orientação da ação, bem 
como a explicitação do plano estratégico a realizar durante o mandato, 
de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 22.º -A 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.

5 — A apreciação das candidaturas será efetuada de acordo com os 
critérios definidos no regulamento para a eleição do diretor do Agrupa-
mento de Escolas n.º 4 de Évora, disponível nos serviços administrativos 

e na página eletrónica da escola sede do agrupamento (www.esag.edu.pt). 
São considerados os seguintes critérios:

a) Análise do curriculum vitae;
b) Análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas 

n.º 4 de Évora;
c) Entrevista individual ao candidato.

6 — A lista de candidatos admitidos a concurso, e excluídos do 
mesmo, será afixada no prazo máximo de dez dias úteis após a data 
limite de apresentação das candidaturas, em local apropriado da Escola 
Secundária André de Gouveia e divulgada no mesmo prazo, na página 
eletrónica desta escola, constituindo esta a forma de notificação dos 
candidatos.

7 — Das decisões de exclusão tomadas pela comissão de apreciação 
cabe recurso, com efeito suspensivo, a interpor para o conselho geral 
transitório do Agrupamento de Escolas n.º 4 de Évora, no prazo de dois 
dias úteis e a decidir, por maioria qualificada de dois terços dos membros 
deste conselho em efetividade de funções, no prazo de cinco dias úteis. 
A apresentação de qualquer recurso sobre a não admissibilidade de uma 
candidatura deverá ser dirigida à presidente do conselho geral transitório 
e entregue nos serviços administrativos da Escola Secundária André de 
Gouveia no horário referido no ponto 3 deste aviso.

8 — Do resultado final do concurso será dado conhecimento aos 
candidatos através da afixação em local apropriada da escola sede do 
agrupamento e por carta registada com aviso de receção ao eleito, no dia 
útil seguinte à tomada de decisão pelo conselho geral transitório.

9 — Constitui -se como enquadramento legal deste concurso o 
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, o Código do Procedimento 
Administrativo e o regulamento para a eleição do diretor do Agrupa-
mento de Escolas n.º 4 de Évora.

8 de abril de 2014. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Maria da Conceição Esturrado Correia.

207751533 

 Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, Loulé

Aviso n.º 5110/2014

Abertura do procedimento concursal
prévio à eleição de diretor

Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 
n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 
de 2 de julho, torna -se público, que se encontra aberto o procedimento 
concursal prévio à eleição de diretor do Agrupamento de Escolas Pa-
dre João Coelho Cabanita, em Loulé, pelo prazo de 10 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 fixados nos pontos 3 
e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.

2 — Formalização das candidaturas — as candidaturas devem ser 
formalizadas mediante requerimento em modelo próprio disponibilizado 
na página eletrónica do agrupamento http://www.agrupamentocabanita.
edu.pt ou nos serviços administrativos, dirigido à presidente do conselho 
geral do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, em Loulé, 
podendo ser entregues pessoalmente nos serviços administrativos da 
Escola E.B. 2,3 Padre João Coelho Cabanita, situada na Rua Padre João 
Coelho Cabanita, 8100-231 Loulé, no respetivo horário de expediente 
ou enviadas por correio registado com aviso de receção, expedido até 
ao termo prazo fixado.

3 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da 
documentação constante no regulamento deste procedimento concursal, 
sob pena de exclusão.

4 — Os métodos de apreciação das candidaturas são 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;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.

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

6 — O resultado da eleição será divulgado nos locais indicados no 
ponto anterior no prazo de dois dias úteis.

7 — Os candidatos deverão consultar o regulamento deste procedi-
mento concursal para a eleição do diretor do Agrupamento de Escolas 
Padre João Coelho Cabanita disponível na página eletrónica da escola 
e nos respetivos serviços administrativos.

17 de março de 2014. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel 
Margarida Martins Monteiro da Silva Guerreiro.

207754441 

 Agrupamento de Escolas de Santo António, Barreiro

Aviso (extrato) n.º 5111/2014

Aviso de abertura de concurso para provimento
 do lugar de Diretor

Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no 
Diário da República, um concurso para provimento do lugar de Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Santo André — Barreiro.

1 — Os requisitos da admissão são os estipulados nos pontos 3 e 4 
do artigo 21.º do Decreto  -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — A formalização da candidatura é efetuada através de apresentação 
de um requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio, 
disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de 
Santo André (www.essa.edu.pt) ou nos serviços administrativos da 
escola sede do agrupamento — Escola Secundária de Santo André, 
entregue, pessoalmente, ou enviado, por correio registado, com aviso 
de receção, expedido até ao fim do prazo fixado, nos serviços adminis-
trativos da Escola Secundária de Santo André, ao cuidado da Presidente 
do Conselho Geral Transitório, para a Avenida Escola Fuzileiros Navais, 
2830 -148 Barreiro.

3 — O requerimento de admissão previsto no número anterior é 
obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos:

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 e este se encontre 
na escola onde decorre o procedimento;

b) Projeto de Intervenção relativo ao agrupamento, contendo iden-
tificação de problemas, definição de objetivos e estratégias e a progra-
mação das atividades que o candidato se propõe realizar no mandato, 
de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 22.ºA do Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho;

3.1 — Os candidatos podem, ainda, indicar quaisquer outros elemen-
tos considerados relevantes para apreciação do seu mérito, desde que 
devidamente comprovados.

4 — Os métodos de seleção são os seguintes:
a) Análise do curriculum vitae, visando apreciar a sua relevância para 

o exercício das funções de Diretor e o seu mérito;
b) Análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento, visando 

apreciar a relevância de tal projeto e a coerência entre os problemas 
diagnosticados, as estratégias de intervenção propostas e os recursos a 
mobilizar para o efeito;

c) Entrevista individual ao candidato que, para além do aprofunda-
mento de aspetos relativos às alíneas a) e b) deste número, deve apreciar 
as motivações da candidatura e verificar se a fundamentação do Projeto 
de Intervenção é adequada à realidade do Agrupamento.

5 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas 
nos serviços administrativos da Escola Secundária de Santo André no 
prazo de cinco dias úteis após a data limite da apresentação das candida-
turas e divulgados no mesmo dia na página eletrónica do agrupamento, 
constituindo esta a forma de notificação dos candidatos.

6 — O presente concurso rege -se pela seguinte legislação: Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, Código de Procedimento Administrativo e 
Regulamento para Recrutamento do Diretor, disponível para consulta em 
www.essa.edu.pt, nas salas de professores e nos serviços administrativos 
do Agrupamento e Escolas de Santo André.

9 de abril de 2014. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Maria Constança Peneda de Bastos Seoane Vilela Pinto.

207754514 

 Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul

Aviso n.º 5112/2014

Abertura do procedimento concursal prévio à eleição de diretor 
do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul

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, torna -se público que se encontra aberto 
o procedimento concursal prévio de recrutamento para o lugar do diretor 
do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul, pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados no ar-
tigo 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:

1.1 — Podem ser opositores ao procedimento concursal docentes de 
carreira do ensino público ou professores profissionalizados com contrato 
por tempo indeterminado do ensino particular e cooperativo, em ambos 
os casos com, pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o 
exercício de funções de administração e gestão escolar.

1.2 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de 
administração e gestão escolar os docentes que preencham uma das 
seguintes condições:

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos ter-
mos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira 
Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário;

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do 
diretor, presidente ou vice -presidente do conselho executivo, diretor 
executivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do conselho di-
retivo e ou executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente 
pelo 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, pelo Decreto -Lei n.º 115 - A/98, 
de 4 de maio, alterado pelo Decreto  -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de 
maio, e pelo Decreto  -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro;

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou dire-
tor pedagógico de estabelecimento do ensino particular e cooperativo;

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração 
escolar, como tal considerado, em votação secreta, pela maioria dos 
membros da comissão de apreciação das candidaturas.

2 — As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se 
referem as alíneas b), c) e d) do número anterior só são consideradas na 
inexistência ou na insuficiência, por não preenchimento de requisitos 
legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam os requi-
sitos previstos na alínea a) do número anterior.

3 — As candidaturas devem ser formalizadas, mediante requerimento 
em modelo próprio para o efeito, disponibilizado na página eletrónica 
do agrupamento, http://www.aesps.pt, dirigido à Presidente do Conse-
lho Geral do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul, podendo ser 
entregue pessoalmente nos serviços administrativos da escola sede do 
agrupamento, Escola Secundária de S. Pedro do Sul, Avenida Dr. Sá 
Carneiro, n.º 744, 3660 -418 S. Pedro do Sul, ou enviado por correio 
registado, com aviso de receção, expedido até à data limite do prazo 
fixado para a apresentação das candidaturas.

4 — O requerimento dever ser acompanhado da seguinte documen-
tação, em suporte de papel, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, acom-
panhado dos documentos comprovativos dos requisitos formais de 
admissão ao procedimento concursal, bem como dos restantes elemen-
tos constantes do curriculum vitae, com exceção daqueles que já se 
encontrem arquivados no respetivo processo individual existente no 
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul;

b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas de S. Pedro do 
Sul, contendo a identificação dos problemas, a definição da missão, as 
metas e as grandes linhas de orientação de ação, bem como a explicitação 
do plano estratégico a realizar no mandato;

c) Declaração, autenticada pelo serviço de origem, onde conste a 
categoria, o vínculo, o escalão e o tempo de serviço.

5 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elementos, 
devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para apre-
ciação da sua candidatura.

6 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos a concurso serão 
afixadas, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data limite de 
apresentação das candidaturas, em local apropriado da escola sede, e 




