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percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho
obtida. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior
relevância para o posto de trabalho a ocupar, e que obrigatoriamente
são os seguintes: Habilitação Académica de Base ou Curso equiparado,
Experiência Profissional, Formação Profissional e Avaliação de Desempenho. 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.
12.3 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 13 do
artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos que
obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores no método de seleção.
13 — Composição do Júri:
Presidente: Maria José Loureiro Varanda (Subdiretora).
Vogais efetivos: Vasco Nuno da Conceição Marques Ricardo (Adjunto do Diretor) e Maria Teresa Alves Monteiro (Encarregada Operacional).
Vogais suplentes: José Carlos Almeida Matos (Adjunto do Diretor)
e António Elísio Pereira (Assistente Técnico).
13.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.
13.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponderação do método de seleção, bem como o sistema de classificação final
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos
candidatos, no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.
14 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, para realização
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas
em formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11 321/2009, 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 administrativos
do Agrupamento de Escolas da Maia.
15 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas em resultado da classificação quantitativa obtida no método de seleção.
16 — Critério de desempate:
16.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate
a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro.
16.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida
Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sob qualquer outra preferência legal.
17 — 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 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor do Agrupamento de Escolas da Maia, é afixada
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas da Maia, sendo ainda
publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação
sobre a sua publicitação.
18 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
preenchimento do posto 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.
19 — 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».
20 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado no
Diário da República, 2.ª série, bem como na página eletrónica deste
Agrupamento de Escolas da Maia, na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da
República, 2.ª série, e, no prazo máximo de três dias úteis contados da
mesma data, num jornal de expansão nacional.
28 de agosto de 2017. — O Diretor, Rui Manuel Oliveira Duarte.
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Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, Sesimbra
Aviso n.º 10176/2017
Nos termos dos n.º 2 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto nos artigos 19.º e seguintes da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro com as alterações
que lhe foram introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti — Escola Sede — Escola Básica e Secundária
Michel Giacometti, no uso das competências que lhe foram delegadas, se
encontra aberto, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação
deste Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum
com vista ao preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho para prestação
de serviço de limpeza em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial (3 horas e 30 minutos/
dia), de 13 de setembro de 2017, até ao dia 22 de Junho de 2018. Assim,
tendo em conta o artigo 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 35/2014 de 20 de junho, deverá ser dado
cumprimento aos trâmites previstos na Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, para este efeito, salientando-se as seguintes especificações:
a) Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas Michel
Giacometti, com sede na rua das Descobertas, s/n, 2975-350 Quinta
do Conde.
b) Caracterização do posto de trabalho: Exercício de funções de apoio
geral, designadamente, serviços de limpeza, vigilância e acompanhamento dos alunos;
c) A posição remuneratória será de 3,67€/hora;
d) Apresentação e formalização das candidaturas: entrega de impresso
próprio que será fornecido aos candidatos nos serviços administrativos do
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, onde deverá ser entregue,
durante o período de atendimento ao público;
e) Documentos a apresentar: BI/CC, certificado de habilitações, curriculum vitae e declarações de experiência profissional devidamente
comprovada, certificados comprovativos de formação profissional;
f) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
g) Nacionalidade Portuguesa;
h) 18 anos de idade completos;
i) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
j) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
O Método de seleção: Considerando a urgência do recrutamento
apenas será utilizado um único método de seleção — avaliação curricular.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2017/2018.
8 de agosto de 2017. — O Diretor, Eduardo Jorge Pato Cruz.
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Agrupamento de Escolas de Monforte
Aviso n.º 10177/2017
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
3 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo para as funções correspondentes
à categoria de assistente operacional.
1 — Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 30.º, artigos 33.º a 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 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, por despacho do Diretor do Agrupamento de
Escolas de Monforte de 18/08/2017, no uso das competências que lhe
foram delegadas por Despacho n.º 7185/2017 da Diretora-Geral da
Administração Escolar proferido em 4 de agosto de 2017, publicado
em 17 agosto de 2017 no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, 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 3 postos
de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente
operacional deste Agrupamento de Escolas de Monforte na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo determinado,
a constituir por contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo.

