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7 — Constitui fator preferencial a comprovada experiência profissional no exercício efetivo das funções mencionadas no ponto 3 do presente
aviso, em Escolas e Agrupamentos;
8 — Prazo e procedimento de formalização de candidaturas:
a) As candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação no Diário da República, mediante preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, o qual está disponível
na página eletrónica do Agrupamento e nos serviços administrativos em
formulário disponível no endereço eletrónico http://www.esarganil.pt
deste Agrupamento/ou poderá ser solicitado nos Serviços de Administração Escolar devendo ser entregue pessoalmente.
b) As candidaturas devem ser instruídas com os documentos abaixo
indicados, a saber: Documento comprovativo das habilitações literárias; Curriculum Vitae devidamente datado e assinado, acompanhado
dos documentos que comprovem o que nele se refere e que reportem a
formação e experiência profissional;
9 — Método de Seleção
Avaliação curricular complementada com entrevista.
10 — Composição do júri
Presidente: Maria da Graça Prazeres Ferreira Lopes (adjunta da Diretora)
1.º Vogal: Alfredo José Carvalheiro Gonçalves (adjunto da Diretora)
2.º Vogal: Lúcia de Fátima Nunes Gaspar (Encarregada Operacional)
Vogais suplentes:
Maria Leonor Costa Simões (subdiretora)
Graça Maria das Neves Dias (adjunta da Diretora)
11 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o presente ano escolar. Das candidaturas admitidas ao presente
procedimento concursal elaborar-se-á uma bolsa de recrutamento para
os procedimento concursais semelhantes no conteúdo e na forma, a
ocorrer no ano letivo 2018/2019.
17 de agosto de 2018. — A Diretora, Anabela Henriques de Matos
Soares.
311593055

Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim
Aviso n.º 12208/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
6 (seis) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a
termo resolutivo certo, a tempo parcial, para colmatar necessidades transitórias de Assistentes Operacionais, na Escola Secundária
Eça de Queirós, sita em Póvoa de Varzim.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º, 34.º, n.os 2, 3, 4 e
6 do artigo 36.º, os artigos 37.º e 38.º e n.º 5 do artigo 56.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, na redação atual, e do disposto no artigo 19.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, torna-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum de
recrutamento para ocupação de 6 (seis) postos de trabalho com contrato
de trabalho a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para efeitos de
assegurar os serviços de limpeza e vigilância dos espaços e instalações
escolares, entre 17 de setembro de 2018 e 14 de junho de 2019, com
prestação 3 horas e 30 minutos diárias e 17 horas e 30 minutos semanais,
na Escola Secundária Eça de Queirós:
1 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 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, Portaria n.º 1553-C/2008, de
31 de dezembro, e Código do Procedimento Administrativo.
2 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
aprovado pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, foi solicitado parecer prévio à entidade gestora da valorização profissional — INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional
para os postos de trabalho a preencher.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria.
º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, declara-se não estarem cons-

tituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e em virtude
de não ter sido ainda publicitado qualquer procedimento concursal
para a constituição de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta
prévia à Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de
Recrutamento (ECCRC), prevista no n.º 1 do artigo 4.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;
4 — Caracterização do posto de trabalho: trabalhadores para assegurarem o serviço de limpeza e vigilância dos espaços e instalações
escolares;
5 — Local de trabalho: Escola Secundária de Eça de Queirós, Póvoa
de Varzim;
6 — Remuneração ilíquida: 290,00 (duzentos e noventa) euros mensais, remuneração proporcional a metade do período normal de trabalho
(dezassete horas e trinta minutos semanais, três horas e trinta minutos
diários) e a metade do vencimento correspondente à primeira posição
remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única;
7 — Habilitações: escolaridade obrigatória de acordo com a idade do
candidato ou de curso que lhe seja equiparado, podendo a mesma ser
substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta
que se trata de um recrutamento para a carreira de assistente operacional, de grau 1;
8 — Requisitos de Admissão: Os requisitos gerais de admissão estão
definidos no artigo 17.º da LTFP 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 Lei n.º 35/2014, de 20 junho, na redação atual:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, Convenção Internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
9 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, e sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal desta Escola;
10 — Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente, mediante preenchimento em formulário próprio, disponibilizado na página eletrónica da Escola Secundária Eça de Queirós, em
www.eseq.pt, ou ainda nos serviços administrativos da Escola, sendo
entregues diretamente na área de pessoal ou por correio registado, dirigida ao Exmo. Sr. Diretor da Escola Secundária Eça de Queirós, sita
na Rua Dr. Leonardo Coimbra, 4490-621 Póvoa de Varzim, no prazo
de 10 dias úteis a contar da data da publicação no Diário da República.
11 — Considerando a urgência do recrutamento e de acordo com a
faculdade prevista no n.º 6 do artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 junho
e dos n.os 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 6.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, será utilizado apenas um método de seleção obrigatório — avaliação curricular (AC).
12 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Bilhete de identidade ou cartão de cidadão (apresentação);
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
Certificado de habilitações literárias (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia);
Curriculum vitae, datado e assinado, acompanhado dos documentos
que comprovem o que nele se refere e que reportem a formação profissional e ou experiência profissional.
13 — Critérios de Seleção:
A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais do candidato de acordo com as exigências da função, com base na análise
do respetivo currículo profissional, sendo ponderadas as habilitações
literárias, a experiência profissional, e a formação profissional e será
obtida pela aplicação da seguinte fórmula:
AC = (2HL + 2EP + 1FP)/5
em que:
AC = Avaliação Curricular;
HL = Habilitações Literárias;
EP = Experiência Profissional;
FP = Formação Profissional;
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14 — Composição do Júri:
Presidente: José Henrique da Silva Lima — Subdiretor
Vogais efetivos: José Manuel Ramos Antunes Santos — Adjunto do
Diretor, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos e
António João Milhazes — Encarregado Operacional.
Vogais suplentes:
Augusta Maria Santos Ribeiro Ferreira — Adjunta do Diretor
José António Dias Novais — Assistente Operacional
15 — A lista de graduação final dos candidatos será afixada nas instalações da Escola Secundária Eça de Queirós, assim como na respetiva
página eletrónica.
16 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o presente ano escolar.
21 de agosto de 2018. — O Diretor, José Eduardo Lemos de Sousa.
311597024

Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes Sá,
Vila Nova de Gaia
Aviso n.º 12209/2018
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, e do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com
a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas Escultor
António Fernandes de Sá, Vila Nova de Gaia, de 20-08-2018, no uso
das competências que lhe foram delegadas por despachos do Senhor
Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares proferidos em 12/09/2016,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação
do presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal
comum de recrutamento para ocupação de 8 postos de trabalho em
regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial — 3 horas
e 30 minutos diárias — em funções públicas, com início no dia 17 de
setembro de 2018 e termo a 21 de junho de 2019, ao abrigo da alínea h)
do artigo 57.º da LTFP.
1.1 — Foi efetuado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, de acordo com o disposto
no artigo 34.º da Lei n.º 25/2017, de 28 de novembro, e da Portaria
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, registado com o pedido n.º 68301, no
INA, não tendo sido indicados trabalhadores.
2 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger-se-á pelas disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo
artigo 1.º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e o Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro.
3 — Local de trabalho: Estabelecimentos de ensino do Agrupamento
de Escolas Escultor António Fernandes de Sá, Vila Nova de Gaia, com
sede na Rua Fernandes de Sá, Oliveira do Douro, em Vila Nova de
Gaia.
4 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de
assistente operacional em regime de contrato a tempo parcial.
4.1 — Oito postos de trabalho, que se caracterizam por atividades
inerentes às de auxiliar de ação educativa, correspondendo ao exercício de funções de natureza executiva de apoio geral, desenvolvendo e
incentivando o respeito e apreço pelo estabelecimento de educação ou
de ensino e pelo trabalho que, em comum nele ser efetuado, competindo-lhe, designadamente, as seguintes atribuições:
a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens durante o período de funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;
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) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
e) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir
o normal funcionamento dos serviços;
f) Apoiar crianças com Necessidades Educativas Especiais.
5 — Remuneração mensal base prevista: 3,82 € por hora. Acresce
subsídio de refeição.

6 — Requisitos de admissão: Além de outros requisitos especiais que
a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende da
reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
i) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
ii) 18 Anos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
iv) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
v) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de curso
que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1,
de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, admitindo-se a possibilidade de substituição do nível
habilitacional por formação ou experiência profissional nos termos do
n.º 2 do artigo 34.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
c) Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da publicação do
presente Aviso, nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
7.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado
por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico da Direção-Geral da Administração e Emprego Público
(DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços de administração escolar do Agrupamento
de Escolas Escultor António Fernandes de Sá, Vila Nova de Gaia, e
entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste,
ou enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 3 do presente
Aviso, em carta registada com aviso de receção, dirigidas ao Diretor do
Agrupamento de Escolas.
7.2.1 — Não são admitidas candidaturas via correio eletrónico.
8 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Apresentação do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
Curriculum Vitae;
Declarações da experiência profissional (fotocópia);
Certificados comprovativos de formação profissional (fotocópia).
8.1 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da Lei.
8.2 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.
9 — Métodos de seleção:
9.1 — Considerando a urgência do recrutamento e de acordo com os
n.º 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, com a redação dada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, será utilizado apenas um método
de seleção obrigatório — avaliação curricular (AC).
9.2 — Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos,
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada tipo
de funções exercidas. Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com
valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da média
aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que são os seguintes:
Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equiparado, Experiência Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de acordo com
a seguinte fórmula:
AC =

HAB + EP + FP
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