18131

Diário da República, 2.ª série — N.º 118 — 24 de junho de 2019
2.ª série, devido à alteração da portaria que regulamenta a tramitação
dos procedimentos concursais.
30 de maio de 2019. — O Diretor, António Luís Rocha Sequeira.
312345845

Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, Vila Nova de Gaia
Aviso n.º 10385/2019
Encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir
do dia seguinte à data da publicação do presente aviso na Bolsa de
Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, para funções
correspondentes à carreira e categoria de assistente operacional, deste
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado. A publicação
integral deste aviso pode ser consultada na Bolsa de Emprego Público
e no site do Agrupamento.
31 de maio de 2019. — O Diretor, Serafim Correira.

312346071

Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, Lisboa
Aviso (extrato) n.º 10386/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de um (1) posto 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 Marquesa de Alorna, de
04/04/2019, 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 (um) posto de trabalho para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional do Agrupamento
de Escolas Marquesa de Alorna, 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 versão integral do presente Aviso deve ser consultada pelos
eventuais interessados no site do Agrupamento (www.marquesa-alorna-lisboa.pt) ou na bolsa de emprego público (BEP).
29 de maio de 2019. — O Diretor, Pedro Frazão de Faria.
312345001

Aviso (extrato) n.º 10387/2019
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 de Moura, de 31/05/2019, 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 1 (um) posto de trabalho para
as funções correspondentes à categoria de assistente operacional deste
Agrupamento de Escolas de Moura, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — 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.
3 — 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 de Moura 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.
31/05/2019. — O Diretor, Carlos António Couraça Calhau.
312346785

Escola Secundária de Peniche
Aviso n.º 10388/2019
Para os devidos efeitos, torna-se público que, devido à revogação
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, por força da publicação
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, anulou-se o procedimento
concursal publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 13 de
maio de 2019, com o Aviso n.º 8200/2019.
Mais se torna público que será aberto novo procedimento concursal
comum de recrutamento, de acordo com a lei vigente. Todos os candidatos, que preencheram o respetivo formulário na plataforma SIGRHE,
terão que o fazer novamente, no prazo indicado no aviso de reabertura
do Procedimento Concursal, o qual será publicado oportunamente.
31 de maio de 2019. — O Diretor, Manuel Lopes Martins.
312346655

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, Lisboa

Agrupamento de Escolas de Mirandela

Aviso (extrato) n.º 10389/2019

Despacho (extrato) n.º 5820/2019
Extinção de vínculo de emprego público,
por denúncia do contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que foi extinto o vínculo de emprego
público, por denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, de acordo com a alínea d) do n.º 1, do artigo 289.º
e n.º 1, do artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da docente do Quadro
de Zona Pedagógica, Maria Manuela Rodrigues Seixas, posicionada no
5.º Escalão, índice 235, com efeitos a 24 de maio de 2019.
30 de maio de 2019. — O Diretor, Vitor José Esteves.

Agrupamento de Escolas de Moura

312347238

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de dois 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.
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, por despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas Quinta
de Marrocos, de 23/05/2019, no uso das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019 da Diretora-Geral da Administração

