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regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacional, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 7 de maio de 2019 (aviso
n.º 7844/2019), tendo em conta a publicação da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, que vem regulamentar a tramitação do procedimento
concursal, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
e revoga a 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.
16 de maio de 2019. — A Diretora, Ana Maria da Rocha Ferreira
Caiado.
312303668

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos
Aviso (extrato) n.º 9342/2019
Nos termos do n.º 2 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, faz-se público que o procedimento concursal comum para
preenchimento de dois postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira
e categoria de assistente operacional aberto pelo Aviso n.º 6227/2019,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 5 de abril, é anulado, devido ao mesmo se encontrar publicado incorretamente na Bolsa
de Emprego Público (BEP), uma vez que a relação jurídica exigida é
“Sem Relação Jurídica de Emprego Pública” e não “CTFP por tempo
indeterminado”.
15 de maio de 2019. — O Diretor, António Miranda Barros da Silva.
312302525

Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Aviso (extrato) n.º 9343/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de cinco 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 na Lei n.º 25/2017, de
30 de maio, 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, torna-se público que, por
despacho da Presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP) do
Agrupamento de Escolas de Ílhavo de 25 de março 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, 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
cinco (5) postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria
de assistente operacional deste Agrupamento de Escolas de Ílhavo 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 Ílhavo, sito na
Rua da Escola Secundária, 3830-135 Ílhavo.
3 — Posicionamento remuneratório — 4.ª posição remuneratória
da categoria de assistente operacional, nível 4 da tabela remuneratória
única, à qual corresponde o montante pecuniário de € 635,07 (base
remuneratória na Administração Pública).
4 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas,
dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da LTFP,
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) 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.
c) 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 — Formalização das candidaturas:
5.1 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República.
5.2 — Forma — a apresentação da candidatura é efetuada preferencialmente em suporte eletrónico, através do preenchimento de formulário,
nos termos do n.º 1, do artigo 19.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de
Recursos Humanos da Educação — SIGRHE > Situação Profissional >
PND — Proc. concursais comuns > Formulário de candidatura no portal
da Direção-Geral da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt). Na
apresentação da candidatura por via eletrónica, a validação é feita por
submissão do formulário disponibilizado para esse efeito, acompanhado
do respetivo curriculum vitae e demais documentos exigidos, nos termos
do n.º 2, do artigo 19.º e do artigo 20.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril. A documentação deverá ser entregue, nas instalações do
Agrupamento de Escolas de Ílhavo, ou enviadas pelo correio, para a
morada identificada no n.º 7 do presente Aviso, em carta registada com
Aviso de receção, dirigidas à presidente da CAP, do Agrupamento de
Escolas de Ílhavo até ao último dia do prazo para apresentação das
candidaturas, dos seguintes documentos:
Fotocópia de documento comprovativo da habilitação académica
e profissional, ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido
para o efeito;
Curriculum Vitae;
Fotocópia dos documentos comprovativos de factos referidos no
curriculum vitae que possam relevar para a apreciação do seu mérito,
caso existam;
Sempre que um ou mais candidatos exerçam funções no órgão ou
serviço que procedeu à publicitação do procedimento, os documentos
exigidos são solicitados pelo júri ao respetivo serviço de recursos humanos e àquele entregues oficiosamente.
Os candidatos referidos no número anterior devem referir expressamente na candidatura que os documentos se encontram arquivados no
seu processo individual.
Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei
n.º 113/2009, de 17 de setembro;
Caso seja detentor de relação jurídica de emprego público, declaração
emitida pelo serviço onde o candidato se encontra a exercer funções,
devidamente atualizada e autenticada, onde conste, de forma inequívoca
a modalidade de vínculo de emprego público, bem como da carreira
e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório e
remuneração base que detém, com descrição detalhada das funções,
atividades, atribuições e competências inerentes ao posto de trabalho
ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser complementada com
informação referente à avaliação do desempenho relativa ao último
período, não superior a 3 anos.
5.3 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 8 do artigo 20.º
da Portaria n.º 125-A/2019, na atual redação, a não apresentação dos
documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos legalmente
exigidos determina a exclusão do candidato do procedimento, quando
a falta desses documentos impossibilite a sua admissão ou a avaliação.
5.4 — É garantida a reserva de postos de trabalho para candidatos
portadores de deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de fevereiro.
5.5 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e
para efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.
5.6 — 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.
6 — Métodos de seleção:
6.1 — Nos termos do artigo 36.º da LTFP e do artigo 5.º da Portaria
n.º 125-A/2019, aplicam-se os métodos de seleção obrigatórios Prova
de Conhecimentos (PC) e Avaliação Psicológica (AP).
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6.2 — Os candidatos que estejam a cumprir ou a executar atribuição,
competência ou atividade caracterizadoras do posto de trabalho em causa,
bem como no recrutamento de candidatos em situação de valorização
profissional que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela
atribuição, competência ou atividade, nos termos do n.º 2 do artigo 36.º
da LTFP, os métodos de seleção a aplicar são a Avaliação Curricular
(AC) e a Entrevista de Avaliação de Competências (EAC).
6.3 — Prova de conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos
necessárias ao exercício das funções descritas no n.º 8 do presente Aviso.
Será valorada de 0 a 20 valores e com expressão até às centésimas.
6.3.1 — Tipo, forma e duração da prova de conhecimentos: A Prova
de conhecimentos (gerais e específicos), de realização individual, numa
única fase, será de natureza teórica e sob a forma escrita, com a duração máxima de 60 minutos, visando avaliar o nível de conhecimentos
académicos e profissionais.
6.3.2 — Temas da prova de conhecimentos: A Prova teórica de conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, necessários ao exercício
das funções de Assistente Operacional no Agrupamento de Escolas.
6.3.3 — Bibliografia necessária: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; Projeto Educativo do Agrupamento; Regulamento Interno do
Agrupamento.
6.4 — Avaliação psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas de
natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico
de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência o perfil de competências definido no n.º 8 do presente Aviso.
A avaliação psicológica pode comportar uma ou mais fases e é valorada,
em cada fase intermédia, se existir, através das menções classificativas
de Apto e Não apto e, na última fase do método, para os candidatos que
a tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado,
Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem,
respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
6.5 — Avaliação curricular (AC) 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 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
simples ou ponderada das classificações dos elementos a avaliar.
6.6 — Entrevista Avaliação de Competências (EAC) visa avaliar,
numa relação interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências essenciais para
o exercício da função, sendo avaliada segundo níveis classificativos de
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
6.7 — Nos termos do artigo 6.º da Portaria n.º 125-A/2019, aplica-se o método de seleção facultativo Entrevista Profissional de Seleção
(EPS).
6.8 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar de forma
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal. A entrevista é pública,
sendo o local, data e hora da sua realização atempadamente afixados em
local visível e público nas instalações da entidade empregadora pública
e disponibilizada na sua página eletrónica.
6.9 — A classificação final (CF) dos candidatos expressa-se numa
escala de 0 a 20 valores, com valoração às centésimas em resultado da
média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em
cada método de seleção e será efetuada através de uma das seguintes
fórmulas:
CF = 0,45 PC + 0,25 AP + 0,30 EPS
ou

6.11 — Atendendo à urgência do presente procedimento concursal,
a aplicação dos métodos de seleção poderá ser faseada nos termos do
artigo 7.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, da seguinte forma:
a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos,
apenas do primeiro método obrigatório;
b) Aplicação do segundo método e dos métodos seguintes apenas a
parte dos candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a
convocar por conjuntos sucessivos de candidatos, por ordem decrescente
de classificação, respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades;
c) Dispensa de aplicação do segundo método ou dos métodos seguintes
aos restantes candidatos, que se consideram excluídos, sem prejuízo
do disposto na alínea d), quando os candidatos aprovados nos termos
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades que deram origem à
publicitação do procedimento concursal;
d) Quando os candidatos aprovados nos termos das alíneas anteriores,
constantes da lista de ordenação final, homologada, não satisfaçam
as necessidades que deram origem à publicitação do procedimento
concursal, o júri do procedimento é de novo chamado às suas funções
e, com observância do disposto na alínea b), procede à aplicação do
método ou métodos seguintes a outro conjunto de candidatos, que serão
notificados para o efeito;
e) Após a aplicação dos métodos de seleção a novo conjunto de candidatos, nos termos da alínea anterior, é elaborada nova lista de ordenação
final desses candidatos, sujeita a homologação.
6.12 — Os candidatos aprovados no método de seleção obrigatório
a convocar para a realização do segundo método, são notificados por
uma das formas previstas no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril.
7 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido por
18 meses para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
os efeitos do previsto no n.º 4 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019.
8 — Nos termos do disposto na alínea a) do 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, bem como na página eletrónica deste Agrupamento
de Escolas de Ílhavo, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.
21 de maio de 2019. — A Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Maria Cristina Gonçalves.
312318329

Agrupamento de Escolas José Régio, Portalegre
Declaração de Retificação n.º 481/2019
Retificação ao Aviso de abertura n.º 7398/2019, de 29 de abril
No ponto 13.3.3, onde se lê:
«Bibliografia necessária: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Projeto Educativo do
Agrupamento 2018/2021; Plano Plurianual de Melhoria 2015/2018;
Regulamento Interno do Agrupamento 2017/2020 (documentos existentes na página do Agrupamento).»
deve ler-se:
«Bibliografia necessária: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Projeto Educativo do
Agrupamento 2018/2021; Plano Plurianual de Melhoria 2018/2021;
Regulamento Interno do Agrupamento 2017/2020 (documentos existentes na página do Agrupamento).»
13 de maio de 2019. — A Diretora, Ana Rute Serra Sanguinho.
312297131

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, Lisboa
Aviso n.º 9344/2019

CF = 0,45 AC + 0,25 EAC + 0,30 EPS
6.10 — Serão excluídos do procedimento, nos termos do n.º 10 do
artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, os candidatos que
obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de
seleção ou fases, não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

Tomada de Posse do Diretor do Agrupamento
de Escolas Manuel da Maia
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 23.º, no n.º 1 do artigo 24.º
e no n.º 1 do artigo 25.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

