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preenchimento de dois postos de trabalho na Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, restrito a candidatos
abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos
precários (PREVPAP), publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP),
conforme aviso OE201810/0805, de 22 de outubro de 2018.» deve ler-se
«foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos, referente
ao procedimento concursal comum, destinado ao preenchimento de dois
postos de trabalho na Escola Artística do Conservatório de Música Calouste
Gulbenkian de Braga na modalidade de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), publicado na
Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme aviso OE201810/0805, de 22
de outubro de 2018. Desta homologação resulta a celebração de contratos de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com as trabalhadoras:
Maria da Conceição Freitas Gonçalves
Sílvia Cristina da Costa Ribeiro»
26 de dezembro de 2018. — A Diretora da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga, Ana Maria Fernandes
Pereira Caldeira Guimarães Ferreira.
311942976

Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim
Aviso (extrato) n.º 772/2019
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal, tendo em vista
o preenchimento de sete postos de trabalho por tempo indeterminado,
na categoria de assistente operacional, restrito a candidatos abrangidos
pelo programa PREVPAP, a qual foi homologada em 05/11/2018 pelo
Diretor do Agrupamento.
Esta lista encontra-se afixada no expositor da escola-sede do Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim, e no site oficial
deste Agrupamento, no endereço http://ebaveromar.com/
28 de dezembro de 2018. — O Diretor, Carlos Manuel Gomes de Sá.
311948224

Agrupamento de Escolas de Azeitão, Setúbal
Aviso n.º 773/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, com as especificidades decorrentes da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, torna-se público que a lista unitária de ordenação
final dos candidatos aprovados no decurso do procedimento concursal
comum para preenchimento de 12 (doze) postos de trabalho na carreira
e categoria de assistente operacional, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foi homologada
por meu despacho de 27 de dezembro de 2018, encontrando-se afixada
nas instalações do Agrupamento de Escolas de Azeitão e disponibilizada
na página eletrónica do Agrupamento.
27 de dezembro de 2018. — A Diretora, Maria Clara dos Santos
Marques Félix.
311943883

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira
Aviso n.º 774/2019
Recondução do Diretor para o quadriénio 2018-2022
Ao abrigo do disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22
de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira,
reunido em 20 de março de 2018, deliberou, por maioria, a recondução
do professor do quadro, José Otílio Pires Baía, para o cargo de Diretor do
Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira, para o quadriénio de 2018- 2022, tendo o mandato iniciado em 25 de junho de 2018.
27 de dezembro de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, Luís
Manuel da Conceição Gonçalves.
311945957

Agrupamento de Escolas de Escariz, Arouca
Aviso n.º 775/2019
O Agrupamento de Escolas de Escariz torna público nos termos do
artigo 36.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, que se encontra
afixada no placard da entrada principal da escola sede e disponibilizada
na página eletrónica do Agrupamento em www.aeescariz.com, a lista
homologada de ordenação final dos candidatos, no âmbito do procedimento concursal de regularização extraordinário de vínculos precários
(PREVPAP) para admissão de 9 assistentes operacionais, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a
que se refere a oferta publicada na BEP com o código OE201810/0988.
26 de dezembro de 2018. — O Diretor, Vítor Hugo Almeida Venceslau.
311941177

Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva — Sintra
Aviso n.º 776/2019
A Escola não Agrupada, Escola Secundária Ferreira Dias, torna público nos termos do artigo 36.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, a lista homologada de ordenação final dos candidatos, no
âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, para a carreira e categoria de assistente
operacional, em regime de contrato de trabalho em funções publicas a
termo resolutivo certo, aberto pelo Aviso n.º 14821/2018, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 199/2018, de 16 de outubro, que se
encontra afixada no placard da entrada principal da escola e na página
eletrónica.
30 de novembro de 2018. — A Diretora, Lina Maria Rosa Pacheco
Alves.
311927967
Aviso n.º 777/2019
A Escola não Agrupada, Escola Secundária Ferreira Dias, torna público nos termos do artigo 36.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, a lista homologada de ordenação final dos candidatos,
no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para
ocupação de quatro postos de trabalho de 3,5 horas/dia para a carreira
e categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho
em funções publicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, aberto
pelo Aviso n.º 14820/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 199/2018, de 16 de outubro, que se encontra afixada no placard da
entrada principal da escola e na página eletrónica.
30 de novembro de 2018. — A Diretora, Lina Maria Rosa Pacheco
Alves.
311928022
Aviso n.º 778/2019
A Escola não Agrupada, Escola Secundária Ferreira Dias, torna público nos termos do artigo 36.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, a lista homologada de ordenação final dos candidatos, no âmbito
do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos
precários (PREVPAP), para ocupação de onze posto de trabalho, para
a carreira e categoria de assistente operacional, em regime de contrato
de trabalho em funções publicas, por tempo indeterminado, aberto pelo
Aviso n.º 14822/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 199/2018, de 16 de outubro, que se encontra afixada no placard da
entrada principal da escola e na página eletrónica.
30 de novembro de 2018. — A Diretora, Lina Maria Rosa Pacheco
Alves.
311927861

Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto
Aviso n.º 779/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal, para assistente operacional
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria

