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contados da mesma data, num jornal de expansão nacional e num jornal
de expansão nacional.

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento

7 de maio de 2019. — A Diretora do Agrupamento de Escolas Aurélia
de Sousa, Porto, Maria Margarida Machado Costa Teixeira.
312290919

Aviso (extrato) n.º 8917/2019

Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim
Aviso (extrato) n.º 8914/2019
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º 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, informa-se que Sandra Cristina Fontes
da Torre Veloso encontra-se a exercer as funções correspondentes à
categoria de assistente operacional, desde 02/01/2018, conforme o procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho,
em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, aberto pelo
aviso (extrato) n.º 14185/2017, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 228, de 27 de novembro de 2017.
13 de maio de 2019. — O Diretor, Carlos Manuel Gomes de Sá.
312290821

Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, Vila Franca de Xira
Aviso (extrato) n.º 8915/2019
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 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 do Bom Sucesso, Vila Franca de
Xira de 3 de abril 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 2 postos de trabalho para as
funções correspondentes à categoria de assistente operacional deste
Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
10 de maio de 2019. — O Diretor do Agrupamento de Escolas do
Bom Sucesso, Carlos Jorge Pimenta dos Reis.
312290765

Escola Secundária de Caldas das Taipas, Guimarães
Aviso n.º 8916/2019
Lista de Pessoal Docente que transitou de contratado a QZP
Para efeitos do disposto na alínea b) no n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, na redação actual, torna-se pública a lista
nominativa do pessoal docente que transitou da situação de contratado
para o quadro de zona pedagógica, com efeitos a 01.09.2018.
Nome

Grupo

Francisco Miguel Nogueira da Costa. . . . . 550-Informática

Índice

188

10 de maio de 2019. — O Presidente da CAP, Agostinho Sequeira
Guedes.
312289737

Por determinação superior, foi anulado o Aviso n.º 5871/2019, publicado no DR n.º 65, 2.ª série, em 2 de abril de 2019, em virtude da
publicação da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril de 2019.
20 de maio de 2019. — A Diretora, Maria Filomena Maia de Almeida
Pereira.
312316255

Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste
Aviso n.º 8918/2019
Procedimento Concursal para Diretor do Centro
de Formação Nova Ágora
Torna-se público que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11
de fevereiro, que define o novo Regime Jurídico da Formação Continua
de Professores, em conjugação com o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7
de julho, está aberto no prazo estabelecido no presente edital, o concurso para Diretor do Centro de Formação da Associação de Escolas
Nova Ágora (CFAE Nova Ágora), que tem sede na Escola Secundária
D. Duarte, de acordo com as seguintes orientações:
Prazo de concurso — 10 dias úteis após publicação do aviso no Diário
da República.
Local de apresentação — Serviços administrativos sediados na Escola Secundária D. Duarte, sede do Agrupamento de Escolas Coimbra
Oeste, sito na Rua António Augusto Gonçalves, 3041-901, Coimbra,
das 9:30 horas às 17:00 horas.
Forma de apresentação — Entrega dos documentos referidos no Regulamento anexo a este Edital, em suporte de papel, em envelope fechado
ou por correio registado com aviso de receção.
Requisitos dos candidatos: Podem ser opositores ao procedimento
concursal os docentes integrados na carreira que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Se encontrem posicionados no 4.º escalão ou superior da carreira
docente;
b) Experiência de coordenação ou supervisão pedagógica num mínimo
de quatro anos;
c) Experiência na formação de docentes.
É fator preferencial ser detentor do grau de doutor, mestre ou deter
formação especializada numa das seguintes áreas: gestão da formação,
supervisão pedagógica, formação de formadores, administração escolar
e gestão.
Processo de seleção — A seleção será feita pelo Conselho de Diretores
do CFAE Nova Ágora.
Júri — Presidente: Lúcio Manuel Fernandes de Oliveira Pratas, Diretor da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores; Vogal: José Manuel
de Paiva Simões, Diretor do Agrupamento de Escolas de Miranda do
Corvo; Vogal: Maria Fernanda Araújo Dias, Diretora do Agrupamento
de Escolas Infante D. Pedro de Penela.
1.º suplente: Pedro Filipe da Silva Folhas Balhau, Diretor do Agrupamento de Escolas da Lousã; 2.º suplente: Luísa Isabel Valente Afonso
Pereirinha, Diretora do Agrupamento de Escolas Martinho Árias, de
Soure; 3.º suplente: Maria da Conceição Malhó Lorga Gomes, Diretora
do Agrupamento de Escolas Coimbra Centro.
Critérios de seleção — a) Análise do Projeto de Ação; b) Análise do
Curriculum Vitae; c) Realização de Entrevista.
Listas de Candidatos admitidos e excluídos — Findo o período de
candidatura, é afixada no prazo de 5 dias úteis, a listagem dos candidatos
admitidos e excluídos ao concurso, que pode ser consultada, em local
apropriado, nas instalações da escola-sede do CFAE Nova Ágora, nas
escolas associadas e nas respetivas páginas eletrónicas, sendo esta a
única forma de notificação dos interessados.
Reclamação da lista de candidatos afixada — Da referida listagem
cabe reclamação escrita, a apresentar no prazo de 5 dias úteis, ao Conselho de Diretores.
Relatório Final — Expirado o prazo de reclamação e nos 10 dias
úteis subsequentes decorre a valoração das candidaturas apresentadas
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cujo resultado constitui o relatório final, a submeter à apreciação do
Conselho de Diretores.
Afixação dos resultados — No prazo de 5 dias úteis o Conselho de
Diretores, seleciona o candidato mais graduado e torna público os resultados do concurso que são comunicados aos interessados, publicitados
nas páginas eletrónicas do CFAE Nova Ágora e da escola-sede e afixados
em todos os agrupamentos e escolas associadas.
Reclamação do resultado — Da seleção efetuada cabe reclamação
escrita para o Conselho de Diretores, a entregar no prazo de 5 dias
úteis, nos Serviços Administrativos sediados na Escola Secundária
D. Duarte — Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste.
Tomada de posse — Ocorre nos 30 dias subsequentes ao termo do
prazo de reclamação.
29 de abril de 2019. — A Vice-Presidente da Comissão Pedagógica
do Centro de Formação de Associação de Escolas Nova Ágora, Anabela
Rodrigues de Lemos.
312272459
Despacho n.º 5126/2019
Delegação de competências como avaliadores dos trabalhadores
não docentes do Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste
Isabel Veiga Simão, Diretora do Agrupamento de Escolas Coimbra
Oeste, delega, nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 759/2009,
de 16 de julho, as seguintes competências:
Na Subdiretora, Teresa Maria Mendes Loja Morais, de avaliadora
dos Assistentes Operacionais em funções na Escola Secundária de
D. Duarte;
Na Adjunta da Diretora, Maria de Lurdes da Assunção Almeida Nunes,
de avaliadora dos Assistentes Operacionais que desempenham funções
nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e dos trabalhadores do município em funções nos Jardins de Infância do Agrupamento;
Na Coordenadora de Estabelecimento da Escola EB2,3 Inês de Castro,
Maria João Duarte Braz Silva Gomes, de avaliadora dos Assistentes
Operacionais do Estabelecimento de Ensino que coordena;
Na Coordenadora de Estabelecimento da Escola EB2,3 de Taveiro,
Isabel Maria Heliodoro Pacheco Mendes, de avaliadora dos Assistentes
Operacionais daquele Estabelecimento de Ensino.
3 de dezembro de 2018. — A Diretora, Isabel Veiga Simão.
312279263

Agrupamento de Escolas Dr. João Araújo Correia,
Peso da Régua
Aviso n.º 8919/2019
Devido à publicação da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril, torna-se
pública a anulação da abertura do procedimento concursal comum para
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional, aberto pelo Aviso n.º 7549/2019
publicado em D.R. n.º 84 2.ª série de 2 de maio de 2019.
10 de maio de 2019. — O Diretor, Salvador da Costa Ferreira.
312291801

Agrupamento de Escolas de Estremoz
Aviso n.º 8920/2019
Por ter sido revogada a 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, anula-se
o Aviso n.º 7751/2019, de 6 de maio, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 86.
13 de maio de 2019. — O Diretor, José João Espadinha.
312291778

Agrupamento de Escolas de Fragoso, Barcelos
Aviso n.º 8921/2019
Anulação do Aviso n.º 6342/2019, de 8 de abril, publicado no Diário
da República n.º 69, 2.ª série, pelo facto da relação jurídica exigida na
publicação do ato no BEP não estar correta.
7 de maio de 2019. — O Diretor, Manuel Soares Amorim.
312291323

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, Guimarães
Aviso (extrato) n.º 8922/2019
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 técnico.
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 Francisco de Holanda de
14/05/2019, 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 em 1 de março de 2019 no
Diário da República, 2.ª série, n.º 43, se encontra aberto o procedimento
concursal comum para preenchimento de 2 postos de trabalho para as
funções correspondentes à carreira e categoria de assistente técnico deste
Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Os postos de trabalho a ocupar caracterizam-se pelo exercício de
funções na carreira e categoria de assistente técnico, tal como descrito
no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP, para os serviços
administrativos dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas,
compreendendo designadamente as atividades inerentes à gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património, aprovisionamento,
secretaria, arquivo e expediente.
3 — Ser titular do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja
equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 2 de acordo com
o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não se admitindo
a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou
experiência profissional.
4 — O prazo de candidatura é de 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República.
5 — A publicação integral deste aviso deverá ser consultada na Bolsa
de Emprego Público (BEP).
15 de maio de 2019. — A Diretora, Rosalina de Jesus Rodrigues
Pinheiro.
312303651

Agrupamento de Escolas de Ílhavo
Aviso n.º 8923/2019
Anulação do Aviso n.º 6346/2019, de 8 de abril, publicado no Diário
da República n.º 69, 2.ª série, por alteração da relação jurídica de emprego exigida.
10 de maio de 2019. — A Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Maria Cristina Gonçalves.
312289761

Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral,
Sobral de Monte Agraço
Aviso n.º 8924/2019
Por determinação superior, foi anulado o Aviso (extrato) n.º 7847/2019,
publicado no Diário da República, n.º 87, 2.ª série, de 7 de maio de 2019,
em virtude da publicação da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril de 2019.
16/05/2019. — A Diretora, Joaquina da Costa Martins Ferreira
Lourenço.
312304737

