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17 — Critérios de ordenação preferencial:
17.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de ordenação preferencial a adotar são os constantes do artigo 27.º da Portaria
n.º 125-A/2019.
17.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º da referida
Portaria, aos candidatos com deficiência deve ser observado o disposto
no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e pela Lei
n.º 4/2019, de 10 de janeiro.
18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do artigo 28.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril.
18.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação da Diretora do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Rio Tinto,
é afixada nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas n.º 3 de Rio
Tinto (www.aert3.pt), sendo ainda publicado um aviso no Diário da
República, 2.ª série, com informação sobre a sua publicitação.
19 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido por
18 meses para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 32.º da Portaria n.º 125-A/2019.
20 — 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».
21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, o presente aviso é publicitado no Diário da República,
2.ª série, por extrato, bem como no sítio da Internet deste Agrupamento
de Escolas n.º 3 de Rio Tinto (www.aert3.pt) e na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário
da República, 2.ª série.
16 de maio de 2019. — A Diretora, Maria Luísa Lourenço Pereira.
312306721

Agrupamento de Escolas Romeu Correia, Almada
Aviso n.º 9131/2019
Anulação do procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 8120 /2019,
publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 90, de 10 maio de 2019
Fica sem efeito o Aviso n.º 8120/2019, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 90, de 10 de maio de 2019.
14 de maio de 2019. — O Diretor, António Manuel Mesquita Mateus.
312295341

Agrupamento de Escolas de Sabóia, Odemira
Aviso n.º 9132/2019
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, torna-se público que se encontra aberto concurso para provimento
do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas de Saboia, concelho
de Odemira, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente Aviso no Diário da República, nos seguintes
termos:
1 — Os requisitos para admissão ao concurso são os estipulados nos
pontos 3 e 4 do artigo 21.º do decreto-lei acima referido.
2 — Formalização da candidatura
2.1 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação de um requerimento, em modelo próprio do Agrupamento,
disponibilizado nos serviços administrativos da escola-sede e na página
eletrónica do Agrupamento em — http://agvsaboia.drealentejo.pt
2.2 — O requerimento referido no ponto anterior é apresentado ao
Presidente do Conselho Geral e contém os seguintes elementos: Identificação completa, habilitações académicas e profissionais, situação
profissional, morada atual e contactos expeditos, identificação do lugar
a que se candidata e do aviso de publicitação no DR.

2.3 — O requerimento de admissão referido nos pontos anteriores
deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde
constem obrigatoriamente as funções exercidas até ao momento, períodos
e datas do exercício, a formação profissional e a situação atual na carreira:
serviço de origem, categoria, vínculo e tempo de serviço;
b) Projeto de intervenção, relativamente às escolas do agrupamento,
onde o candidato identifica os problemas, define a missão, as metas e
as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do
plano estratégico a realizar no mandato. Este documento deve: limitar
a sua extensão a trinta páginas A4; redigir-se em Arial, tamanho 12; ter
espaçamento 1,5;
c) Fotocópias autenticadas dos certificados das habilitações académicas e da formação profissional, declarações autenticadas dos serviços
de origem comprovativas da situação atual do candidato e dos dados do
Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte;
d) Prova documental dos elementos constantes do curriculum, com
exceção dos que se encontrem arquivados no processo individual do
candidato desde que este se encontre neste agrupamento de escolas.
2.4 — Os candidatos podem, ainda, fazer entrega ou declaração de
outros elementos, devidamente comprovados, que considerem relevantes
para apreciação da sua candidatura.
2.5 — Quaisquer elementos de caráter facultativo, entregues sem
comprovativo inequívoco, não são tidos em conta na apreciação da
candidatura.
2.6 — Os candidatos devem entregar todos os documentos referidos
nos pontos anteriores, pessoalmente, contra recibo, nos serviços administrativos da escola-sede do Agrupamento de Escolas de Saboia, ou
enviar, por correio registado com aviso de receção, expedido até à data
limite do prazo fixado, dirigido ao Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Saboia, 7665-824 Saboia
2.7 — A formalização da candidatura inclui a realização de uma entrevista individual que se realizará no prazo de 15 a 20 dias úteis após
a divulgação da lista de candidatos admitidos a concurso, entre as 9.30
e as 16.30 horas, em hora e dia a comunicar, pela via mais expedita,
ao candidato.
3 — Métodos de apreciação das candidaturas
3.1 — Serão aplicados os seguintes métodos:
a) Análise do curriculum vitae;
b) Análise do Projeto de Intervenção no agrupamento de escolas;
c) Análise do resultado da entrevista.
3.2 — Os critérios a aplicar em cada um dos métodos de avaliação
constam do Regimento do Procedimento Concursal prévio à eleição
do diretor, podendo ser consultados nos Serviços Administrativos da
escola-sede do agrupamento de escolas.
4 — A lista dos candidatos admitidos a concurso será afixada nos
locais de estilo das escolas do agrupamento, bem como na sua página
eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da data do termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas o que se considera como meio
único de notificação dos candidatos.
5 — A lista dos candidatos excluídos do concurso, cuja cópia e correspondentes despachos de exclusão se depositam nos serviços administrativos da escola-sede, para consulta dos interessados, será afixada no
átrio principal da escola sede do agrupamento de escolas, bem como, na
sua página eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da data do termo
fixado para apresentação das candidaturas.
26 de abril de 2019. — O Presidente do Conselho Geral, Artur Manuel
Melo Afonso.
312296532

Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar
Aviso (extrato) n.º 9133/2019
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 da
Exma. Senhora Diretora da Escola Secundária de São Pedro da Cova,
Gondomar, de 22/03/2019, no uso das competências que lhe foram
delegadas pelo Despacho n.º 2103/2019 da Exma. Senhora Diretora-Geral da Administração Escolar, proferido em 25 de fevereiro de 2019,
e publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 43 — 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
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República, o procedimento concursal comum para preenchimento de 1
(um) posto de trabalho para as funções correspondentes à categoria de
assistente operacional desta Escola Secundária de São Pedro da Cova,
Gondomar, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt)
no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série,
bem como no sítio da Internet desta Escola Secundária de São Pedro
da Cova, Gondomar, em (www.esspc.pt).
13 de maio de 2019. — A Diretora, Ana Cristina Rangel Costa dos
Santos.
312293479

Agrupamento de Escolas de Valongo
Aviso (extrato) n.º 9134/2019
Torna-se público que foi anulado o procedimento concursal para
o preenchimento de 2 postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e
categoria de assistente operacional, publicitado pelo aviso n.º 8123/2019,
publicado no Diário da República, decorrente da publicação da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e consequente revogação da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011.
Informa-se ainda que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
na Bolsa de Emprego Público, o procedimento concursal comum para
preenchimento de 2 postos de trabalho para as funções correspondentes
à categoria de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas de
Valongo, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado. A publicação integral deste aviso
pode ser consultada na Bolsa de Emprego Público e no portal do agrupamento.
13 de maio de 2019. — A Diretora, Paula Sinde.

312293284

Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
Aviso n.º 9135/2019
Conclusão com sucesso do período experimental de função
Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, o período experimental de função, na carreira/categoria
de Assistente Técnico, cumprido pela trabalhadora Dulce da Conceição Macedo Pereira Lopes, na sequência da celebração de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o Instituto
de Avaliação Educativa, I. P., foi concluído com sucesso, com a classificação final de 17,50 valores.
O resultado deste período experimental de função foi homologado
a 7 de maio de 2019.
8 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Pereira dos Santos.
312294742
Aviso n.º 9136/2019
Conclusão com sucesso do período experimental de função
Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, o período experimental de função, na carreira/categoria de
Assistente Técnico, cumprido pela trabalhadora Maria Cristina Alves
Marques, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com o Instituto de Avaliação
Educativa, I. P., foi concluído com sucesso, com a classificação final
de 16,283 valores.
O resultado deste período experimental de função foi homologado a
7 de fevereiro de 2019.
8 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel
Pereira dos Santos.
312294775

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização
da Segurança Social, I. P.
Deliberação n.º 637/2019
Delegação de Competências
Por deliberação de 10.01.2019 o Conselho Diretivo atribuiu a condução dos processos de Manutenção e Controlo, Medição de Performance,
Comunicação, Planeamento Estratégico, Desenvolvimento e Melhoria,
Recursos Humanos, Gestão Documental, Apoio Jurídico, Fundo de
Compensação do Trabalho e Regime Público de Capitalização ao seu
Presidente Professor Doutor Manuel Pedro da Cruz Baganha; e dos
processos de Gestão da Carteira, Contabilização de Fundos, Contabilização IGFCSS, Compras e Sistemas de Informação ao Vice-Presidente
Mestre José António da Silva Vidrago.
No seguimento da referida deliberação e nos termos disposto nos
artigos 44.º a 47.º do Código do Procedimento Administrativo, no n.º 6
do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo
Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e posteriormente alterada pelo
Decreto-Lei n.º 123/2012, de 20 de junho, pela Lei n.º 24/2012, de 9
de julho, pela Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei
n.º 102/2013, de 25 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de
março e pelo Decreto-Lei n.º 96/2015, de 29 de maio, cumpre agora
proceder à delegação de competências próprias constantes dos artigos 21.º e 38.º da referida Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, do Decreto-Lei
n.º 203/2012, de 28 de agosto, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho
e do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o Conselho Diretivo do
Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P.
delibera o seguinte:
1 — Atribuir ao Presidente do Conselho Diretivo, Prof. Doutor Manuel
Pedro da Cruz Baganha a responsabilidade pela gestão das atividades inseridas nos processos Manutenção e Controlo, Medição de Performance,
Comunicação, Planeamento Estratégico, Desenvolvimento e Melhoria,
Recursos Humanos, Gestão Documental, Apoio Jurídico, Fundo de
Compensação do Trabalho e Regime Público de Capitalização.
2 — Delegar, com a faculdade de subdelegação, no Presidente do
Conselho Diretivo a competência para:
2.1 — Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades e assegurar a respetiva execução;
2.2 — Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida, designadamente responsabilizando os diferentes departamentos
pela utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados
atingidos;
2.3 — Elaborar o relatório de atividades;
2.4 — Elaborar o balanço social, nos termos da lei aplicável;
2.5 — Autorizar o pagamento de despesas com pessoal, juntamente
com o/a diretor/a do departamento ou com outro elemento do conselho
diretivo, decorrentes da legislação em vigor;
2.6 — Autorizar, até ao limite de €1.500,00 (mil e quinhentos euros),
a inscrição e participação dos/as trabalhadores/as e dos/as dirigentes
intermédios em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios,
cursos de formação e de outras iniciativas semelhantes que decorram
em território nacional;
2.7 — Autorizar as deslocações em serviço, e respetiva despesa, em
território nacional, em transporte público, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com aquisição de bilhetes ou
títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não quando a
elas houver lugar e o seu montante não exceda €1.500,00 (mil e quinhentos euros), dos/as trabalhadores/as e dos/as dirigentes intermédios;
2.8 — Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens
móveis e de aquisição de serviços para o IGFCSS, I. P. e para os fundos
sob gestão do instituto até ao montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil
euros), observados que sejam os procedimentos legalmente estabelecidos
para a contratação pública, bem como para a realização de todos os
atos subsequentes cuja competência é cometida ao Conselho Diretivo
e que são delegáveis e sem prejuízo das competências delegadas nos/as
diretores/as dos departamentos;
2.9 — Autorizar o pagamento de todas as despesas realizadas no âmbito do IGFCSS, I. P. ou dos fundos sob gestão do instituto, juntamente
com o diretor/a do departamento ou com trabalhador/a com poderes delegados ou subdelegados, ou com outro elemento do Conselho Diretivo;
2.10 — Assinar cheques ou outras ordens de pagamento juntamente
com o/a diretor/a do departamento ou com trabalhador/a com poderes
delegados ou subdelegados, ou com outro elemento do Conselho Diretivo;
2.11 — Despachar os assuntos de gestão corrente no âmbito dos
processos cuja responsabilidade de gestão lhe esteja cometida.

