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8.1.2 — Experiência profissional (EP) — tempo de serviço no exercício das funções inerentes à carreira e categoria conforme referido no
ponto 5 do presente Aviso, de acordo com a seguinte pontuação:

c) Valoração da habilitação académica de base (HAB);
d) Candidato com mais tempo de serviço exercido no agrupamento;
e) Candidato com mais idade.

a) 20 valores — 3 anos ou mais de tempo de serviço 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;
b) 18 valores — 1 ano ou mais e menos de 3 anos de tempo de serviço 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 — até 1 ano de tempo de serviço no exercício de funções
inerentes à carreira e categoria.

12.1.3 — Forma de publicitação da lista unitária de ordenação final
dos candidatos — a publicação dos resultados obtidos é efetuada através
de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível na escola sede
e disponibilizada na página eletrónica do agrupamento.
12.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e
dos excluídos no decurso da aplicação do método de seleção Avaliação
Curricular (AC) é notificada, para efeitos de audiência dos interessados,
nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
12.3 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação do diretor, é disponibilizada na página eletrónica do agrupamento
(www.aera.pt), afixada na escola sede (EB Rio Arade) e publicada na
2.ª série do Diário da República.
13 — 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 no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação”.
14 — Em cumprimento do disposto nos artigos 3.º e 24.º da Lei
n.º 80/2013, de 28 de novembro e Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação
(INA), que declarou a inexistência de trabalhadores em situação de
requalificação, cujo perfil se adequasse às características do posto de
trabalho em causa.
15 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte
à presente publicação no Diário da República, na página eletrónica do
agrupamento e por extrato no prazo máximo de 3 dias úteis contados
da mesma data, num jornal de expansão nacional.
16 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2016/2017.

8.1.3 — Experiência profissional no agrupamento (EPA) — tempo
de serviço no exercício das funções inerentes à carreira e categoria
conforme descritas no ponto 2 do presente Aviso, de acordo com a
seguinte pontuação:
a) 20 valores — 3 anos ou mais de tempo de serviço 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;
b) 18 valores — 1 ano ou mais e menos de 3 anos de tempo de serviço 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 — até 1 ano de tempo de serviço no exercício de funções
inerentes à carreira e categoria.
8.1.4 — Formação profissional (FP) — formação profissional direta
ou indiretamente relacionada com as áreas funcionais a recrutar. Será
valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos,
à qual acresce, até um máximo de 20 valores, o seguinte:
a) 10 valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 30 ou mais horas;
b) 8 valores — Formação diretamente relacionada com a área funcional, num total de 15 horas ou mais e menos de 30 horas;
c) 4 valores — Formação indiretamente relacionada, num total de
30 ou mais horas;
d) 2 valores — Formação indiretamente relacionada, num total de
15 horas ou mais e menos de 30 horas.
8.2 — Serão excluídos do procedimento os candidatos que obtenham
uma valoração inferior a 9,5 valores.
9 — Composição do júri:
Presidente: Elisa Maria C. Abreu F. Monteiro, Adjunta da Direção.
Vogais efetivos: Elsa Marisa Agra Assunção, Adjunta da Direção;
Cláudio Sérgio Libório dos Santos, Coordenador técnico.
Vogais suplentes: José Armando Marcelo Alberto, Encarregado Operacional; Maria de Jesus Alves Marques Maló, Assistente Operacional.
10 — Atas do Júri — 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 onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação
o sistema de valoração final do método, desde que as solicitem.
11 — Exclusão e notificação dos candidatos — os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, para realização
de audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, nomeadamente por:
a) E-mail com recibo de entrega de notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.
12 — 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.
12.1 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os
critérios de desempate a adotar são os constantes no n.º 1 do artigo 35.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
12.1.1 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida Portaria e nos termos do n.º 3 do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de
fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre
qualquer outra preferência legal.
12.1.2 — 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);

4 de janeiro de 2017. — A Diretora, Ana Cristina Tiago Martins.
310152842

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 718/2017
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que FELMICA — Minerais
Industriais, S. A. requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio, para uma área
denominada “Lagedo de Cima”, localizada no concelho da Guarda,
ficando a corresponder-lhe uma área de 8,514 km2, delimitada pela
poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no
sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................
5...........................

X (m)

Y (m)

67897,130
72247,960
69451,400
69279,913
67897,130

90690,990
90690,990
87772,346
87843,376
87842,821

Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e
Geologia, sita na Av.ª 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa Maria),
1069-203 Lisboa, entidade à qual devem ser remetidas as reclamações.
O presente aviso, planta de localização e a publicitação do pedido estão
também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
19 de dezembro de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
310127562

