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16 — 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.

16.1 — Critério de desempate:
16.1.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de de-

sempate a adotar são os constantes do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

16.1.1.1 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 
portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal, o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

16.1.2 — 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.

16.2 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação da diretora do Agrupamento de Escolas Dr. Secundária Serafim 
Leite, é disponibilizada no sítio da Internet da Escola sede bem como 
em edital afixado nas respetivas instalações.

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

18 — 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, com 
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 — Nos termos do disposto 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 6 de abril, o presente aviso será publicitado, 
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, sendo 
dele dada notícia na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt), no 
1.º dia útil seguinte à publicação na 2.ª série do Diário da República, 
e, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

2 de setembro de 2014. — A Diretora, Anabela de Azevedo Brandão.
208068592 

 Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte

Aviso (extrato) n.º 10097/2014
O Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte torna público 

que pretende contratar sete assistentes operacionais para os serviços de 
limpeza em regime de contrato em funções públicas a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro com as introduções introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

N.º de trabalhadores — 7
N.º total de horas — 20 (6 x 3 horas + 1 x 2 horas)
Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte
Função — Prestação de serviço/tarefas de limpeza nas EB1/JI do 

Agrupamento
Remuneração ilíquida/hora - 2,80€ e subsídio de refeição proporcional 

às horas
Duração do contrato — a partir de 15 de setembrode 2014 a 12 de 

junho de 2015
Requisitos legais exigidos — possuir escolaridade obrigatória ou 

experiência profissional comprovada.
Condições de referência:
1 — Habilitações literárias
2 — Experiência profissional
3 — Experiência na unidade orgânica
4 — Qualificação profissional

Critérios de seleção:
1 — Habilitações literárias — 30 %
2 — Experiência profissional com crianças — 20 %
2.1 — Até 5 anos de serviço inclusive — 5

2.2 — De 5 a 10 anos de serviço inclusive — 10
2.3 — Mais de 10 anos de serviço — 20
3 — Experiência na unidade orgânica — 40 %
3.1 — Até 5 anos inclusive — 5
3.2 — De 5 até 10 anos inclusive — 10
3.3 — Mais de 10 anos — 20
4 — Qualificação profissional/formação — 10 %
4.1 — Com qualificação certificada — 8
4.2 — Sem qualificação certificada — 4

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o presente ano escolar.

Prazo de concurso — dez dias úteis após a publicação do presente aviso.
Prazo de reclamação — 48 horas após a afixação da lista de graduação 

dos candidatos admitidos.
As candidaturas serão formalizadas em impresso próprio que será 

fornecido aos interessados nos serviços administrativos do Agrupa-
mento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte (sede:Escolas Secundária 
de Esmoriz)

Composição do júri:
Presidente: Carla Cristina Ferreira Cruz, Adjunta da Diretora
Vogais efetivos:
Maria da Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto, Adjunta da Diretora
Maria Celeste Pereira Adrego Costa, Coordenadora dos Assistentes 

Operacionais

Vogais suplentes:
Rosa Amélia Pinto Ferreira, Adjunta da Diretora
Isaurinda Fernandes Rocha, Assistente Operacional
3 de setembro de 2014. — A Diretora, Maria Estela Tomé da Rocha.

208069701 

 Agrupamento de Escolas de Fernão do Pó, Bombarral

Aviso (extrato) n.º 10098/2014
1 — Nos termos dos artigos 30.º e 33.º a 38.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, 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, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que se encontra 
aberto, pelo período de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
com vista ao recrutamento para ocupação de três postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, 
para serviço de limpeza.

2 — Caracterização do posto de trabalho:
2.1 — Três contratos de trabalho a termo resolutivo certo a tempo 

parcial de quatro horas/dia.
2.2 — Local de trabalho — escolas do Agrupamento de Escolas 

Fernão do Pó, Avenida do Dr. Joaquim de Albuquerque, 45, 2540 -004 
Bombarral.

2.3 — Funções — serviço de limpeza e tarefas inerentes à categoria.
2.4 — Remuneração ilíquida hora — € 2,80, acrescido de subsídio 

de refeição na prestação diária de trabalho.
2.5 — Duração do contrato — até 12 de junho 2015.
3 — Requisitos de admissão:
3.1 — Poderão candidatar -se ao presente procedimento concursal os 

indivíduos que reúnam, até ao termo do prazo fixado para a apresentação 
de candidaturas, os seguintes requisitos de admissão:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido para o exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções a que se candidata;
e) Possuir plano de vacinação obrigatório válido;
f) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou experiên-

cia profissional comprovada a que corresponde a grau de complexi-
dade 1.

3.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal de órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento, conforme determinado 
pelo artigo 35.º da Lei n.º 35/2014.
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4 — Formalização das candidaturas:
4.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento 

dirigido ao diretor do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no prazo 
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, conforme disposto no artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

4.2 — A apresentação da candidatura é feita em formulário próprio, 
disponibilizado nos serviços de administração escolar e na página do 
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, em www.aefp.pt, até ao termo 
do prazo fixado, podendo ser efetuada pessoalmente ou através de 
correio registado, com aviso de receção para Agrupamento de Escolas 
Fernão Pó, Avenida do Dr. Joaquim de Albuquerque, 45, 2540 -004 
Bombarral, sendo aplicável o disposto no n.os 2, 3 e 4 do artigo 27.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009.

4.3 — Do requerimento devem constar obrigatoriamente os seguintes 
elementos:

a) Identificação do procedimento concursal a que se candidata;
b) Identificação da entidade que realiza o procedimento;
c) Identificação completa do candidato pelo nome completo, data de 

nascimento, sexo, nacionalidade, número e data de bilhete de identidade 
e serviço de identificação que o emitiu, número de contribuinte fiscal, 
endereço postal, endereço eletrónico e número de telefone;

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, 
designadamente:

i) Nível habilitacional
ii) Experiência profissional.

4.4 — Os candidatos deverão anexar ao requerimento de admissão 
ao processo de seleção, sob pena de exclusão, os seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade/cartão do cidadão;
b) Fotocópia de cartão de identificação fiscal;
c) Curriculum vitae datado e assinado;
d) Comprovativo das habilitações literárias, nos termos do n.º 2 do 

artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

4.5 — Os candidatos poderão ainda anexar ao requerimento de admis-
são comprovativo de factos referidos no curriculum vitae que possam 
relevar para a apreciação do mérito dos candidatos.

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

4.7 — Assiste ao júri, a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação que descreve o seu currículo, a apresen-
tação de documentos comprovativos das suas declarações.

5 — Motivo de exclusão: são motivo de exclusão ao presente pro-
cedimento concursal a apresentação de candidatura fora de prazo e o 
incumprimento dos requisitos mencionados neste aviso, sem prejuízo 
dos demais motivos legal ou regularmente previstos.

6 — Métodos de seleção: considerando a urgência do recrutamento, 
atento a motivação subjacente à contratação, e de acordo com a facul-
dade prevista no n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014 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).

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profis-
sional, 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 relevância 
para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes: habilitação 
académica de base (HAB), experiência profissional (EP), formação 
profissional (FP), de acordo com a seguinte fórmula:

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

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

a) 20 valores — habilitação de grau académico superior;
b) 15 valores — 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos 

que lhes sejam equiparados;
c) 10 valores — escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equi-

parado.

Experiência profissional (EP) — será considerada a experiência pro-
fissional pelo tempo de exercício de funções de auxiliar de ação educa-
tiva ou assistente operacional, com ou sem remuneração, valorizando 
as prestações em estabelecimento de ensino, desde que a cessação de 

trabalho não tenha tido origem em problemas de ordem disciplinar ou 
de relacionamento com o meio escolar:

a) 20 valores — com duração superior a 24 meses;
b) 18 valores — com duração entre 18 e 24 meses;
c) 16 valores — com duração entre 12 e 18 meses;
d) 14 valores — com duração entre 6 e 12 meses;
e) 12 valores — com duração inferior a 6 meses;
f) 10 valores — sem qualquer experiência.

Formação profissional (FP) — formação profissional relevante no 
âmbito de funções de assistente operacional:

a) 20 valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 50 ou mais horas;

b) 17 valores — formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 25 horas ou mais e menos de 50 horas;

c) 14 valores — formação indiretamente relacionada, num total de 
50 ou mais horas;

d) 12 valores — formação indiretamente relacionada, num total de 
25 horas ou mais e menos de 50 horas;

e) 10 valores — sem formação direta ou indiretamente relacionada 
com a área vocacional.

6.1 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos têm acesso às atas do 
júri, donde conste a ponderação de cada um dos métodos de seleção 
a utilizar, a grelha classificativa e os sistemas de valoração final do 
método, desde que solicitados.

6.2 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate a 
adotar são os constantes do n.º 2 do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro.

7 — Composição do júri de concurso:
Presidente: Célia Maria Garcia do Canto Albuquerque Faria, sub-

diretora.
Vogais efetivos:
Luís Miguel Azóia Lopes, adjunto.
Ana Mafalda Várzea Rodrigues Conceição e Silva, adjunta, que 

substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos.

Vogais suplentes:
Cristina Faria Santos, adjunta.
Maria Madalena Silva Henriques Gomes, coordenadora do pessoal 

assistente operacional.

8 — Notificação dos candidatos:
8.1 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos excluídos serão 
notificados por uma das formas previstas nas alíneas a), b) ou c) do 
n.º 3 do artigo 30.º da referida portaria, para realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

8.2 — Após a aplicação do método de seleção, o projeto de lista de 
ordenação final unitária dos candidatos é -lhes notificada por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b) ou c) do n.º 3 do artigo 30.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, para efeitos de realização de audiência prévia nos 
termos do Código do Procedimento Administrativo e n.º 1 do artigo 36.º 
da referida portaria.

8.3 — O prazo de reclamação é de 48 horas após a afixação da lista 
de graduação dos candidatos.

9 — Publicitação da lista unitária de ordenação final dos candidatos: 
a lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação, 
é afixada na escola sede e publicada na página eletrónica do Agrupa-
mento de Escolas.

10 — Igualdade de oportunidades: em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

11 — Validade do concurso: este concurso é válido para eventuais 
contratações que ocorram durante o presente ano escolar.

12 — Publicitação do aviso: nos termos do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso 
será publicitado na bolsa de emprego público no sítio www.bep.gov.pt 
no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, na página 
eletrónica do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, e por extrato, no 
prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal 
de expressão nacional.

2 de setembro de 2014. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vilaça.
208064485 


