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pamento (Escola Secundária de Lousada) e publicada na 2.ª série do
Diário da República.
13 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013,
de 28 de novembro e do artigo 4.º da 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.
14 — 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.
15 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2015/2016, para contratos da mesma natureza.

4 — O modelo do formulário para exercer o direito de audiência
prévia está disponível na página eletrónica da escola, junto à publicação
das listas aqui referidas.

10 de novembro de 2015. — O Diretor, Filipe Plácido Correia da Silva.
209104265

Nos termos do estipulado no ponto 16 do Aviso n.º 12141/2015, de
21 de outubro, e das disposições constantes do artigo 30.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, informam-se todos os interessados de que a lista dos candidatos excluídos do procedimento concursal
publicitado pelo Aviso n.º 12141/2015, de 21 de outubro, se encontra
afixada em local visível e público das instalações da Escola Secundária de
Paredes, estando também disponível para consulta na página eletrónica
da escola, alojada em www.esparedes.pt.

Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo
Aviso n.º 13809/2015
Torna-se público que se encontra afixada para consulta nas salas de
professores e na plataforma Moodle a lista de antiguidade do pessoal
docente reportada a 31 de agosto de 2014.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação deste
aviso para apresentar qualquer reclamação.
06 de novembro de 2015. — O Diretor, Jorge Manuel da Luz Tavares.
209093947

12 de novembro de 2015. — A Presidente do Júri, Domingas da
Conceição Grou Figueira Guerreiro.
209111669

Escola Secundária de Paredes
Aviso n.º 13811/2015
Procedimento concursal publicitado pelo Aviso n.º 12141/2015,
de 21 de outubro — candidatos excluídos

13 de novembro de 2015. — O Diretor, Francisco Henrique Barata
Marques de Queirós.
209116837

Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira, Fafe
Aviso n.º 13812/2015

Agrupamento de Escolas de Marco de Canaveses
Declaração de retificação n.º 1034/2015
Por ser publicado incorretamente no Diário da República, 2.ª série,
n.º 218, de 6 de novembro de 2015, na lista de nomeação dos docentes
do quadro de zona pedagógica, retifica-se que onde se lê «Maria Manuela
Teixeira Cardoso Miranda do grupo 110-QZP 01 — índice 167» deve
ler-se «Maria Manuela Teixeira Cardoso Miranda do grupo 910 — QZP
01 — índice 167».
11 de novembro de 2015. — O Diretor, António Manuel Pinto Ribeiro.
209109409

Escola Secundária de Moura
Aviso n.º 13810/2015

Jorge Manuel Ferreira Magalhães Machado, Diretor do Agrupamento
de Escolas Prof. Carlos Teixeira, Fafe, nomeio, nos termos do n.º 6 do
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, conjugado com o disposto no
artigo 5.º do Despacho Normativo n.º 6/2014, de 26 de maio, o professor
do quadro deste agrupamento, Rogério António Sousa Gonçalves, para
o cargo de subdiretor e os professores Miguel Joaquim Silva Garcia, do
quadro deste agrupamento, e Horácio José Fernandes Lima, do quadro
do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto, para o cargo de
adjuntos do Diretor, por um período de quatro anos, cuja funções cessam
com o mandato do diretor, conforme previsto no n.º 8 do 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.
2 de novembro de 2015. — O Diretor, Jorge Manuel Ferreira Magalhães Machado.
209103625

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, Lisboa
Aviso n.º 13813/2015

Notificação dos interessados no procedimento concursal de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho em regime
de contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo
certo, para a categoria de Assistente Operacional, aberto pelo
Aviso n.º 11954/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 204, de 19 de outubro de 2015.
Nos termos do artigo 36.º, n.º 1, da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a redação dada pelo anexo à Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, notificam-se os candidatos ao procedimento concursal aberto
pelo aviso n.º 11954/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 204, de 19 de outubro de 2015, de que:
1 — A partir da data de publicação deste aviso no Diário da República, se encontra afixada em local visível e público desta escola a lista
de ordenação final dos candidatos admitidos e aprovados no método de
seleção previsto no aviso de abertura (avaliação curricular), bem como
da lista de candidatos excluídos por aplicação do n.º 13.º do artigo 18.º
da Portaria supracitada;
2 — Estas listas podem também ser consultadas na página eletrónica da escola, em www.esmoura.com ou http://esmoura.blogspot.pt;
3 — O prazo para audiência dos interessados foi fixado em 10 dias
úteis, contados da data de publicação desta notificação no Diário da
República;

Em cumprimento do estabelecimento no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal
recrutamento para ocupação de 1 posto de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo certo para a Carreira e Categoria de Assistente
Operacional, aberto pelo aviso n.º 11014/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série n.º 190, de 29 de setembro de 2015, se encontra
afixada na vitrine junto ao PBX.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos

Pontuação

Dora Filipa Félix Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aurora Clara Bento da Luz Pinho . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cristina Maria Campos Gama Pereira . . . . . . . . . . . . . .
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11 de novembro de 2015. — A Diretora, Ana Cristina Sério Neves.
209107554

