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Diário da República, 2.ª série — N.º 113 — 14 de junho de 2019
taria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide, de
21/05/2019, 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 1 (um) posto de trabalho para as funções
correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional deste
Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Castelo de
Vide, sita na Avenida da Europa, 7320-202 Castelo de Vide.
3 — Caracterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho a
ocupar caraterizam-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;
b) Prestar informações, utilizar equipamentos de comunicação, incluindo estabelecer ligações telefónicas, receber e transmitir mensagens;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
d) Exercer atividades de apoio aos serviços de ação social escolar,
laboratórios, refeitório, bar e bibliotecas escolares, de modo a permitir
o seu normal funcionamento;
e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio,
assegurando a sua manutenção e gestão de stocks necessários ao seu
funcionamento;
f) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens com vista a assegurar um bom ambiente educativo;
g) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e,
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de
prestação de cuidados de saúde;
i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir
o normal funcionamento dos serviços.
4 — Formação académica ou profissional: Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento) ou de curso que
lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1, de
acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.
a) A título excecional, no presente procedimento concursal é admissível em substituição do nível habilitacional, a relevância da formação ou
experiência profissionais conforme o n.º 2 do artigo 34.º da LTFP.
5 — Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, o presente aviso é publicitado, na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), publicação integral, no 1.º dia útil seguinte
à publicação no Diário da República, 2.ª série.
27 de maio de 2019. — A Diretora, Ana Paula Mateus Travassos.
312335136

Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim
Aviso (extrato) n.º 10076/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 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 Cego do Maio, Póvoa de Varzim
de 24/05/2019, 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 — 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 2 (dois) postos de trabalho para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, o aviso integral deste procedimento é publicitado na
Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil
seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série, e na página
eletrónica do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim
(www.cegodomaio.org), a partir da data da publicação na BEP.
24 de maio de 2019. — O Diretor, Arlindo Fernando Pereira Ferreira.
312330754

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso
Aviso n.º 10077/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 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 D. Dinis — Santo Tirso, de 29 de
maio de 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, 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 1 posto de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas D. Dinis, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — 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.
3 — Local de trabalho — Escolas do Agrupamento de Escolas
D. Dinis, Santo Tirso, sito na Rua da Misericórdia, s/n, 4780-501 Santo
Tirso.
4 — Caraterização do posto de trabalho — Os postos de trabalho a
ocupar caraterizam-se pelo exercício de funções na carreira e na categoria
de assistente operacional, tal como descrito no Anexo referido no n.º 2
do artigo 88.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP).
5 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis, contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego
Público (BEP).
6 — Requisitos habilitacionais — Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de nascimento do candidato).
7 — Requisitos de admissão — Ser detentor, até à data limite para
apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da LTFP.
8 — Publicação Integral — o Aviso de Abertura do procedimento
concursal encontra-se publicado integralmente na BEP e na página
eletrónica do Agrupamento de Escolas D. João I, estando ainda afixado
nos seus serviços administrativos, a partir do dia seguinte ao da sua
publicação na BEP.
5 de junho de 2019. — A Diretora, Cláudia Maria da Cunha Soares.
312359753

