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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho — O Magriço,
Penedono

Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Deliberação n.º 652/2019
Considerando o disposto no artigo 20.º -A do Decreto -Lei
n.º 296-A/98, de 25 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis
os
n. 99/99, de 30 de março, 26/2003, de 7 de fevereiro, 76/2004,
de 27 de março, 158/2004, de 30 de junho, 147-A/2006, de 31 de
julho, 40/2007, de 20 de fevereiro, 45/2007, de 23 de fevereiro, e
90/2008, de 30 de maio, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 32-C/2008, de 16 de junho;
Tendo em conta o Regulamento aprovado pela Deliberação
n.º 974/2015, de 29 de maio, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior;
No uso das suas competências próprias, consignadas no n.º 6 do
artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, de 25 de setembro;
A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, em 17 de maio
de 2019, delibera o seguinte:
1.º
Artigo Único
Para efeitos de candidatura à matrícula e inscrição no ensino superior no ano letivo de 2020-2021 mantém-se o disposto na Deliberação
n.º 586/2018, de 11 de maio de 2018, da Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 91,
de 11 de maio de 2018.
17 de maio de 2019. — O Presidente da Comissão Nacional de Acesso
ao Ensino Superior, João Pinto Guerreiro.
312309808

EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João
dos Montes, Vila Franca de Xira
Aviso n.º 9414/2019
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do artigo n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que na sequência do procedimento concursal
no âmbito do programa de regularização extraordinária de vínculos
precários (PREVPAP), foram celebrados Contratos de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado, com os seguintes trabalhadores:

Nome

Ana Maria Sabença de Freitas Moura . . .
Elisabete Sarreira Alves . . . . . . . . . . . . .
Elsa Alexandra da Silva Machão Gato . . .
Maria Alice Pereira Carlos Constantino . . .
Maria dos Prazeres Pereira Leitão . . . . .
Paula Cristina Ferreira Rocha . . . . . . . .
Sandra Maria Paulino Simões da Silva . . .
Sónia Teresa Lopes Martins Pires . . . . .

Categoria

Nível

Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.
Assistente Operacional.

4
4
4
4
4
4
4
4

22 de março de 2019. — A Diretora, Isabel Maria Alves Estevinha.
312308155

Aviso (extrato) n.º 9415/2019
Por determinação superior, foi anulado o aviso n.º 6837/2019, publicado no DR n.º 75 2.ª série em 16 de abril de 2019, em virtude da
publicação da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril de 2019.
17 de maio de 2019. — O Diretor, Romeu António Ferreira dos
Santos.
312307807

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada
Aviso n.º 9416/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de três postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista
assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo,
tendo em vista assegurar necessidades transitórias.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade de
13/05/2019, no uso das competências que lhe foram delegadas por
Despacho n.º 2103/2019 da Diretora-Geral da Administração Escolar
proferido em 25 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 43, de 1 de março de 2019, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do
presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas Anselmo de Andrade na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Caso se verifique a previsão no n.º 4 do artigo 30.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, é constituída uma reserva de recrutamento
interna pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados da data de
homologação da lista de ordenação final, a ser utilizada quando, nesse
período, haja necessidade de ocupação transitória de idênticos postos
de trabalho, a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto
nos artigos 29.º e 30.º
3 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado parecer prévio à entidade gestora da valorização profissional — INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional
para os postos de trabalho a preencher.
4 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 37.º da Portaria
n.º 125-A/20109, de 30 de abril, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo.
5 — Legislação aplicável — O presente procedimento rege-se pelas disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e Código do
Procedimento Administrativo.
6 — Âmbito do recrutamento — O presente recrutamento foi precedido do Despacho n.º 169/2019/SEAEP, e 184/2019/SEAEP, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público,
respetivamente de 19 e 27 de fevereiro de 2019, de modo a possibilitar o
recrutamento de trabalhadores com ou sem vínculo de emprego público,
de acordo com os n. os 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP.
7 — Local de trabalho — Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, sita na Rua Ramiro Ferrão, 2809-011 Almada.
8 — Caracterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho a
ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções na carreira e categoria
de assistente operacional, tal como descrito no Anexo referido no n.º 2
do artigo 88.º da LTFP, e de acordo com as atividades inerentes às de
auxiliar de ação educativa, de acordo designadamente com o seguinte
perfil de competências:
a) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;

