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preferencial é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 
seguintes critérios:

a) Valoração da Experiência Profissional (EP)
b) Valoração da Habilitação académica de base (HAB)
c) Valoração da Formação Profissional (FP)
d) Preferência pelo candidato de maior idade.

17 — A lista provisória unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados e dos excluídos é afixada na Escola D. António de Ataíde.

17.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação da Diretora do Agrupamento é afixada nas respetivas instalações 
e disponibilizada no sítio da internet (www.aeaa.pt).

18 — 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, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

19 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do 
previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145/2011, de 
6 de abril.

20 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145/2011, de 6 de abril, o presente Aviso é publicitado 
na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt), na página eletrónica do Agrupamento e num jornal 
de expansão nacional.

Nota 1: Este concurso é válido para eventuais contratações que ocor-
ram durante o ano escolar 2017/2018.

08 de agosto de 2017. — A Diretora do Agrupamento, Helena Isabel 
Tristão Pereira.

310706989 

 Agrupamento de Escolas Elias Garcia, Almada

Despacho n.º 7524/2017
Por despacho da Diretora, de 6 de julho de 2017, ao abrigo do dis-

posto no artigo 19.º, n.º 6 do artigo 21 e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações do Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, designou para o cargo de Adjunta do Agru-
pamento de Escolas Elias Garcia, a professora do quadro de agrupamento 
do grupo 400 — Teresa Maria Guimarães Gonçalves Dias, que tomou 
posse no dia 6 de julho de 2017.

6 de julho de 2017. — A Diretora, Catarina Manuela Serra Ber-
nardo.

310694117 

 Despacho n.º 7525/2017
Na sequência do procedimento concursal, prévio à eleição, con-

forme o disposto nos artigos 21.º, 22.º, 23.º e 24.º do Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e após homologação tácita 
da diretora -geral da administração escolar, tomou posse como Diretora 
do Agrupamento de Escolas Elias Garcia, a Professora do Quadro de 
Agrupamento do grupo 910 — Catarina Manuel Serra Bernardo, para 
o quadriénio 2017/2021.

6 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Maria Hen-
riqueta Leitão Fernandes Godinho.

310692076 

 Despacho n.º 7526/2017
Por despacho da Diretora, de 6 de julho de 2017, ao abrigo do dis-

posto no artigo 19.º, n.º 6 do artigo 21 e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações do Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, designou para o cargo de Subdiretora do 
Agrupamento de Escolas Elias Garcia, a professora do quadro de agru-
pamento do grupo 220 — Maria Francisca Ramos Ferro Soares, que 
tomou posse no dia 6 de julho de 2017.

6 de julho de 2017. — A Diretora, Catarina Manuela Serra Ber-
nardo.

310694093 

 Despacho n.º 7527/2017
Por despacho da Diretora, de 7 de julho de 2017, ao abrigo do dis-

posto na alínea e) do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com as alterações do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
designou para o cargo de Coordenadora de Estabelecimento do Jardim 
de Infância do Agrupamento de Escolas Elias Garcia, a educadora do 
quadro de agrupamento do grupo 100 — Ana Paula Barbosa Morgado 
Borges Gaspar.

7 de julho de 2017. — A Diretora, Catarina Manuela Serra Ber-
nardo.

310694182 

 Despacho n.º 7528/2017
Por despacho da Diretora, de 7 de julho de 2017, ao abrigo do dis-

posto na alínea e) do artigo 20.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com as alterações do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
designou para o cargo de Coordenadora de Estabelecimento da Escola 
Básica Miquelina Pombo do Agrupamento de Escolas Elias Garcia, a 
professora do quadro de agrupamento do grupo 110 — Maria Manuela 
Barradas Domingues.

7 de julho de 2017. — A Diretora, Catarina Manuela Serra Ber-
nardo.

310694158 

 Agrupamento de Escolas de Esmoriz, Ovar Norte

Aviso n.º 9840/2017
O Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte torna público que 

pretende contratar oito trabalhadores(as) para os serviços de limpeza em 
regime de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo 
parcial, nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro com as 
introduções introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

N.º de trabalhadores — 8
N.º total de horas — 28 (8 × 3,50 horas)
Local de trabalho — Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar 

Norte
Função — Prestação de serviço/tarefas de limpeza nas Escolas Básicas 

e Escola Secundária do Agrupamento
Remuneração ilíquida/hora — 3,67€ e subsídio de refeição propor-

cional às horas de 4,77€
Duração do contrato — a partir de 13 de setembro de 2017 a 22 de 

junho de 2018
Requisitos legais exigidos — possuir escolaridade obrigatória ou 

experiência profissional comprovada.
Condições de referência:
1 — Habilitações literárias
2 — Experiência profissional
3 — Experiência na unidade orgânica
4 — Qualificação profissional
Critérios de seleção:
1 — Habilitações literárias — 30 %
2 — Experiência profissional com crianças — 20 %
2.1 — Até 5 anos de serviço inclusive — 5
2.2 — De 5 a 10 anos de serviço inclusive — 10
2.3 — Mais de 10 anos de serviço — 20
3 — Experiência na unidade orgânica — 40 %
3.1 — Até 5 anos inclusive — 5
3.2 — De 5 até 10 anos inclusive — 10
3.3 — Mais de 10 anos — 20
4 — Qualificação profissional/formação — 10 %
4.1 — Com qualificação certificada — 8
4.2 — Sem qualificação certificada — 4
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 

durante o ano escolar, 2017/2018.
Prazo de concurso — dez dias úteis após a publicação do presente 

aviso.
Prazo de reclamação — 48 horas após a afixação da lista de graduação 

dos candidatos admitidos.
As candidaturas serão formalizadas em impresso próprio que será 

fornecido aos interessados nos serviços administrativos do Agrupa-
mento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte (sede: Escolas Secundária 
de Esmoriz)

Composição do júri:
Presidente: Carla Cristina Ferreira Cruz, Adjunta da Diretora
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Vogais efetivos:
Maria da Conceição Henriques Pereira Moutinho Neto, Adjunta da 

Diretora
Maria Celeste Pereira Adrego Costa, Coordenadora dos Assistentes 

Operacionais

Vogais Suplentes:
Rosa Amélia Pinto Ferreira, Adjunta da Diretora
Isaurinda Fernandes Rocha, Assistente Operacional
8 de agosto de 2017. — A Diretora, Maria Estela Tomé da Rocha.

310705108 

 Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro, Coimbra

Despacho n.º 7529/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 
02/07, designo e dou posse como Subdiretora do Agrupamento de Escolas 
Eugénio de Castro à Professora Arminda Maria Melo Matias Gonçalves.

17 de julho de 2017. — O Diretor, António Manuel Moita de Almeida 
Couceiro.

310692246 

 Despacho n.º 7530/2017
Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 
02/07, designo e dou posse como Adjunto do Diretor do Agrupamento de 
Escolas Eugénio de Castro ao Professor José Carlos da Cruz Barreiros.

17 de julho de 2017. — O Diretor, António Manuel Moita de Almeida 
Couceiro.

310691363 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio, Póvoa de Lanhoso

Aviso n.º 9841/2017
Torna -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 5 dias úteis a 

partir da publicação deste aviso no Diário da República, procedimento 
concursal comum de recrutamento para ocupação de 7 postos de trabalho, 
de 3 horas diárias, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo, a tempo parcial, de acordo com o preceituado na Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, conjugada com a Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
com a redação dada pela Portaria 145 -A/2011, de 06 de abril.

Tipo de oferta: 7 contratos de trabalho a termo resolutivo certo a 
tempo parcial, de 3 horas diárias;

Função: Desempenho de tarefas de limpeza e todas as tarefas inerentes 
à categoria de Assistente Operacional;

Remuneração ilíquida: 238,71€, mensal, sendo 3,67€ horário;
Subsídio de refeição, subsídio de férias e de Natal correspondentes 

à remuneração recebida;
Requisitos habilitacionais: Escolaridade obrigatória, de acordo com 

a idade dos candidatos;
Duração do contrato: 22/06/2017;
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio
Apresentação e formalização da candidatura: através de impresso 

próprio a fornecer aos candidatos pelos Serviços de Administração 
Escolar do estabelecimento de ensino acima indicado, que deverá ser 
entregue, devidamente preenchido, nos referidos serviços, durante o 
período de atendimento ao público;

Método de seleção: Avaliação curricular;
Documentos a apresentar com a candidatura: C.C./B.I. e N.I.F.; cópia 

do certificado de habilitações literárias; Curriculum Vitae e quaisquer 
documentos que o candidato considere importantes, designadamente os 
comprovativos de qualificação e experiência profissional.

16 de agosto de 2017. — A Diretora do Agrupamento, Luísa Maria 
Monteiro Rodrigues Sousa Dias (Mestre).

310722248 

Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril com a redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, diante de todo o corpo docente:

Alice Conceição Querido Figueiredo, PQND do grupo 260, para o 
cargo de Coordenadora de Escola a partir de 1 de setembro de 2017.

26 de julho de 2017. — A Diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 
de Gondomar, Lília Ana Santos Silva.

310695235 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Gondomar

Despacho n.º 7531/2017
Lília Ana Santos Silva, Diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 

de Gondomar, nomeia ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 40.º, do 

 Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira — Leiria

Aviso (extrato) n.º 9842/2017
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 26.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, atualizado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho, em conformidade com a alínea c) do artigo 4.º, da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, torna -se público que foi eleito, pelo 
período de 4 anos, para diretor do Agrupamento de Escolas Henrique 
Sommer, Maceira, Leiria, o Professor Jorge Manuel Ruivo Bajouco, do 
Grupo 520 — Biologia e Geologia, Q. A. na Escola Básica de Colmeias, 
Leiria, tendo tomado posse, em sessão pública, perante o Conselho Geral 
e demais Comunidade Educativa, no dia 12 de julho de 2017. Como 
subdiretora foi designada a Professora Eugénia Maria Silva Gomes 
Domingues, do Grupo 230 — Matemática e Ciências da Natureza, 
Q. A. deste Agrupamento e para adjuntos do diretor foram designados os 
Professores, Q. A. deste Agrupamento: Domingues Ferreira António, do 
Grupo 210 — Português e Francês, Luís Manuel Martins Coelho Dias, 
do Grupo 110 — 1.º Ciclo do Ensino Básico, e Rosa Maria Ferreira 
Simões Vigarinho, do Grupo 220 — Português e Inglês, tendo estes 
tomado posse no dia 20 de julho de 2017.

3 de agosto de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Humberto 
Sidnei Rodrigues Carvalho. — O Diretor, Jorge Manuel Ruivo Ba-
jouco.

310693178 

 Aviso n.º 9843/2017
O Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira — Leiria, 

(160337) torna público que pretende contratar trabalhadores(as) em 
regime de contrato resolutivo certo, a tempo parcial, para o Serviço de 
Limpeza, nos termos dos artigos 33.º e 34,º os n.º 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º, 
os artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/20014, de 20 de junho (LTFP) e deverá 
ser dado cumprimento aos trâmites previstos na Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Tipo de Oferta: 4 (quatro) postos de trabalho com duração (de 3,5h) 
três horas e meia/dia.

Para prestação de serviços de limpeza, arrumação, conservação e 
boa utilização das instalações, nas Escolas do Agrupamento de Escolas 
Henrique Sommer, Maceira, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial (Horas de 
Limpeza) (M/F).

Serviço: Escolas do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, 
Maceira, Rua das Tílias, 2405 -025 Maceira LRA.

Duração do Contrato: Os contratos de trabalho a celebrar, com período 
definido de 13 de setembro de 2017 até ao dia 22 de junho de 2018, ao 
abrigo da alínea h) do artigo 57.º da LTFP.

Remuneração: O valor da remuneração horária a que tem direito 
o pessoal a contratar é fixado em 3,67 Euros por hora (três euros e 
quarenta e nove cêntimos), acresce subsídio de refeição vigente para 
a função pública.

Nível Habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória, que pode ser 
substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta 
que se trata de um recrutamento para a carreira de assistente operacio-
nal, de grau 1.

Método de seleção: Avaliação Curricular
AC = HAB+4 (EP) +2 (FP)/7

HAB = Habilitação Académica;
EP = Experiência Profissional;
FP = Formação Profissional

Requisitos de Admissão: Ser detentor, até à data limite para apresen-
tação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão no artigo 17.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

1 — Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Consti-
tuição, convenção especial ou lei especial;

2 — 18 Anos de idade completos;
3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;


