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 Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Loures

Aviso n.º 10322/2015

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de 4 postos de trabalho para prestação de serviços de limpeza 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo, para a carreira de assistente operacional grau 1, 
para o ano escolar 2015 -2016.

O Agrupamento de Escolas de São João da Talha torna público a 
abertura do procedimento concursal em regime de Contrato de Trabalho 
a Termo Resolutivo Certo, para a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, nos termos 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.

1 — Função: As funções inerentes à categoria de Assistente Ope-
racional, descritas no anexo III do Decreto -Lei n.º 184/2004 de 29 de 
julho.

2 — Número de trabalhadores: 4.
3 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas de São João da 

Talha.
4 — Horário Semanal: 40 horas semanais.
5 — Remuneração ilíquida — 505.00 €.
6 — Duração do contrato: até 31 de agosto de 2016 (início em data 

a definir posteriormente).
7 — Habilitações exigidas: Escolaridade obrigatória, que pode ser 

substituída por experiência profissional comprovada, tendo em conta 
que se trata de recrutamento para a carreira de assistente operacional 
de grau I.

8 — Requisitos de admissão: Ser detentor, até à data limite para apre-
sentação 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 Constitui-
ção, 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;

9 — As candidaturas serão apresentadas no prazo de 10 dias úteis, 
contados da data da publicação no Diário da República, mediante preen-
chimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, o qual está dispo-
nível nos serviços administrativos e entregue no prazo de candidatura, 
pessoalmente, ou enviado pelo correio com registo e aviso de receção, 
para o Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Rua Deputado 
Pedro Botelho das Neves, n.º 19, 2695 -722 São João da Talha, conjun-
tamente com os documentos exigidos para o concurso que constam do 
ponto 10 deste aviso.

10 — A candidatura deverá ser acompanhada, sob pena de exclusão, de 
fotocópias dos seguintes documentos: certificado de habilitações literá-
rias, bilhete de identidade ou cartão de cidadão, número de identificação 
fiscal, número de identificação da segurança social, curriculum vitae, 
atualizado e devidamente assinado, e declarações do tempo de serviço 
mencionado no curriculum vitae e da formação profissional realizada, 
e outros documentos considerados de relevância.

11 — Método de seleção:
11.1 — Dada a urgência do recrutamento, pelo facto do ano letivo ter 

início a 21 de setembro, será utilizado como método único de seleção a 
Avaliação Curricular, conforme prevista nos artigos 6.º e 11.º da Portaria 
83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril.

11.2 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica, experiência profissional, 
formação realizada e avaliação de desempenho, caso tenha tido lugar. 
Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às centési-
mas, 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), 
Experiência Profissional (EP), Formação Profissional (FP) e última 
Avaliação de Desempenho relativa ao período não superior a três anos 
no desempenho de funções de assistente operacional (AD).

11.3 — A Avaliação Curricular será calculada de acordo com a se-
guinte fórmula:

AC = (HAB + (4 × EP) + FP + AD)/7

11.3.1 — Habilitação Académica de Base (HAB), graduada de acordo 
com a seguinte pontuação:

a) 20 Valores — Escolaridade Obrigatória e experiência profissional 
comprovada;

b) 18 Valores — Escolaridade Obrigatória ou curso que lhe seja 
equiparado;

c) 16 Valores — Sem escolaridade obrigatória, mas com experiência 
profissional comprovada.

11.3.2 — Experiência Profissional (EP) — tempo de serviço no exer-
cício das funções inerentes à carreira e categoria. Será valorizada com 
um mínimo de 10 valores a atribuir a todos os candidatos, à qual acresce, 
até um máximo de 20 valores, a seguinte pontuação:

a) 10 Valores — 2 anos ou mais de tempo de serviço no exercício 
de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto onde 
desempenhará as funções para as quais se promove o presente proce-
dimento concursal;

b) 8 Valores — Entre 6 meses a 2 anos de tempo de serviço no exer-
cício de funções em realidade social, escolar e educativa do contexto 
onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal;

c) 6 Valores — experiência no exercício de funções inerentes à carreira 
e categoria noutra realidade e contexto.

11.3.3 — Formação Profissional (FP) — formação profissional di-
reta ou indiretamente relacionada com as áreas funcionais a desempe-
nhar. Será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a todos os 
candidatos, à qual acresce, até um máximo de 20 valores, a seguinte 
pontuação:

a) 10 valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 60 ou mais horas;

b) 8 Valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional num total inferior a 60 horas;

c) 6 Valores — Formação indiretamente relacionada com a área fun-
cional.

11.3.4 — Avaliação de Desempenho (AD) — classificação obtida na 
última avaliação de desempenho no período não superior a 3 anos, em 
que o candidato foi avaliado, nos termos do SIADAP. Só será considerada 
caso tenha havido lugar à mesma, do seguinte modo:

a) 20 valores — Desempenho Excelente ou reconhecimento da ex-
celência nos termos legais;

b) 16 valores — Desempenho Relevante;
c) 12 valores — Desempenho Adequado;
d) 8 valores — Desempenho Inadequado.

11.3.5 — Caso não tenha havido lugar à avaliação de desempenho 
nos termos legais, o parâmetro Avaliação de Desempenho (AD) não será 
considerado para efeitos do cálculo da Avaliação Curricular, sendo, neste 
caso, a mesma calculada de acordo com a seguinte fórmula:

AC = (HAB + (4 × EP) + FP)/6

12 — O Júri pode exigir aos candidatos sujeitos a avaliação curricular 
que apresentem documentos comprovativos de factos por eles referidos 
no curriculum que possam revelar para apreciação do seu mérito e que 
se encontrem deficientemente comprovados.

13 — Critérios de desempate:
13.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desem-

pate a adotar são os constantes do n.º 1 do artigo 35.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.

13.2 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação 
de igualdade de valoração e em situação não configurada na lei como 
preferencial, é efetuada, de forma decrescente, tendo por referência os 
seguintes critérios:

a) Valoração da Experiência Profissional
b) Valoração da Formação Profissional
c) Habilitação académica
d) Preferência pelo exercício anterior de funções idênticas no agru-

pamento.

14 — Composição do Júri:
Presidente: Ana Paula Rodrigues, Adjunta da Diretora.
Vogais efetivos: Carla Almeida, Subdiretora do Agrupamento e Maria 

José Rego, Encarregada Operacional.
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Vogais suplentes: Cristina Maria Pereira, Adjunta da Diretora e Cidália 
Reis, Assistente Operacional do Agrupamento.

A presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos 
por uma das vogais efetivas.

15 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, os candidatos têm acesso às atas do júri, 
onde conste a ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e os sistemas de valorização final do método, 
desde que solicitado.

16 — Exclusão e notificação dos candidatos: constituem motivos de 
exclusão dos candidatos do procedimento:

a) O não cumprimento do prazo de candidatura;
b) A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 

aviso;
c) A omissão ou preenchimento incorreto dos elementos relevantes 

do formulário;
d) A não reunião dos requisitos de admissão.

17 — 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, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 
6 de abril, para realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

18 — A ordenação final dos candidatos admitidos que comple-
tem o procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala 
classificativa de 0 a 20 valores com valoração às centésimas em 
resultado da média aritmética ponderada de acordo com o n.º 12.1 
do presente aviso.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e 
dos excluídos no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, 
para efeitos de audiência dos interessados, nos termos do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação pela Diretora do Agrupamento de Escolas de São João da Talha, 
é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada nos serviços 
de Administração Escolar e disponibilizada na página eletrónica do 
Agrupamento.

21 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido 
para eventuais contratações que ocorram durante o ano escolar 
2015/2016.

22 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o presente aviso é publicitado no Diário da República, 
2.ª série, bem como na página eletrónica deste Agrupamento de Es-
colas, 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.

01 de setembro de 2015. — A Diretora, Dina Helena Silva Fer-
reira.

208917091 

 Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira, Lisboa

Aviso n.º 10323/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 36 e artigo 37 da Lei.º 35/2014, de 

20 de junho e do n.º 2 do artigo 34 e n.º 6 do artigo 36 da Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, conforme Aviso n.º 5022/2015, publicado 
no Diário da República 2.ª série n.º 88, de 07 de maio de 2015, torna -se 
pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de nove postos de trabalho, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo a tempo parcial, com a duração de 4 horas/dia, com termo a 12 
de junho de 2015, para a carreira e categoria de Assistente Operacional 
de grau 1:

1 — Maria Isabel Ventura Cardoso Duque;
2 — Catarina Kambuetete Francisco Moniz;
3 — Magna Sandra Almeida da Silva Amorim;
4 — Ângela Maria Martinha dos Ramos;
5 — Helena Sofia Martins Faustino;
6 — Abel Joaquim de Castro Azevedo;

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

Despacho n.º 10160/2015
Pelo Despacho n.º 9006/2012, de 4 de julho, foi criada a Equipa de 

Estudos de Educação e Ciência abreviadamente designada por EEEC, 
com a natureza de uma equipa multidisciplinar, e prorrogado posterior-
mente a manutenção da mesma através do Despacho n.º 9913/2013 de 
29 julho e Despacho n.º 11198/2014 de 4 setembro.

Atendendo ao trabalho realizado pela referida equipa em prol do 
cumprimento do estipulado no ponto 2, alínea f), do artigo 2.º do Decreto 
Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, e dada a necessidade de dar 
continuidade ao desenvolvimento de trabalhos e análises estatísticas de 
interesse para a formulação de políticas e para o planeamento estratégico 
e operacional nas áreas da Educação e Ciência, determino:

1 — Seja prorrogado, até 31 de outubro de 2015, o funcionamento 
da Equipa de Estudos de Educação e Ciência, mantendo-se como 
chefe da referida equipa a atual responsável nomeada pelo Despa-
cho n.º 9006/2012, de 4 de julho, a Mestre Joana Netto de Miranda 
Duarte, a quem é atribuído o estatuto remuneratório equiparado ao 
de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto 
Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento do 
estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 
na sua atual redação.

2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de julho de 2015.

31 de agosto de 2015. — A Diretora-Geral, Luísa da Conceição dos 
Santos de Canto e Castro de Loura.

208914961 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO 
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Faro

Despacho n.º 10161/2015

Subdelegação de poderes do Diretor do Núcleo de Apoio
à Direção, licenciado Bruno Miguel Rodrigues Félix

Ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º do Código 
do Procedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me foram 
delegados e subdelegados pela Senhora Diretora de Segurança Social 
de Faro, através do Despacho n.º 9873/2015, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 169, de 31 de agosto de 2015, observando os 
condicionalismos legais, os regulamentos aplicáveis e as orientações 
técnicas definidas pelo Conselho Diretivo do ISS, I. P., subdelego, sem 
faculdade de subdelegação:

1 — Na Chefe da Equipa de Assessoria e Recursos Humanos, do Nú-
cleo de Apoio à Direção, licenciada Carmen Sofia Martins Matos Pereira 
Raposo, os poderes necessários para praticar os seguintes atos:

a) Assinar a correspondência relacionada com assuntos de natureza 
corrente necessária ao normal funcionamento do serviço, incluindo a 
dirigida aos tribunais, com exceção da que for dirigida ao Presidente 
da República, à Assembleia da República, ao Governo e aos titulares 
destes órgãos de soberania, à Provedoria de Justiça e a outras entida-
des de idêntica ou superior posição na hierarquia do Estado e, ainda, 
ao Conselho Diretivo do ISS, I. P. e seus membros, salvaguardando 
situações de mero expediente ou de natureza urgente devidamente 
justificadas;

b) Despachar os pedidos de justificação de faltas dos trabalhadores 
afetos à Equipa de Assessoria e Recursos Humanos;

7 — Carlos Alberto Reis Faustino;
8 — Liliana Raquel Martins Maia.

A lista foi homologada por despacho da Diretora, Maria Gertrudes 
Coutinho, de 18 de maio de 2015.

18 de maio de 2015. — A Diretora, Maria Gertrudes Coutinho.
208658678 


