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13.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, 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 reu-
niões 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 ex-
cluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, para realização da audiência dos 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As 
alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário pró-
prio, 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 Professor Lindley Cintra — Lumiar, Lisboa

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 classi-
ficação quantitativa obtida no método de seleção.

16 — Critérios de ordenação preferencial:
16.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios a adotar são 

os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009.
16.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 

Portaria, aos candidatos com deficiência deve ser observado o disposto 
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efei-
tos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

17.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação do Diretor do Agrupamento de Escolas Professor Lindley 
Cintra — Lumiar, Lisboa é afixada nas respetivas instalações em local 
visível e público e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento 
de Escolas Professor Lindley Cintra — Lumiar, Lisboa, 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 dos postos 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.

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, provi-
denciando 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, o presente aviso é publicitado no Diário da República, 
2.ª série, bem como na página eletrónica deste Agrupamento de Escolas 
Professor Lindley Cintra — Lumiar, Lisboa, na Bolsa de Emprego Pú-
blico (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, por extrato.

20 de março de 2019. — O Diretor, João da Silva Martins.
312161367 

do agrupamento, Escola Secundária de S. João da Talha, Rua Deputado 
Pedro Botelho Neves, n.º 19 e 19 -A, 2695 -722 S. João da Talha, durante 
o horário de expediente, ou remetido por correio registado, com aviso 
de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação 
das candidaturas.

3.2 — O requerimento deverá ser acompanhado da seguinte docu-
mentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado de 
prova documental dos seus elementos, com exceção daqueles que se 
encontrem arquivados no respetivo processo individual, desde que se 
encontrem no agrupamento onde decorre o procedimento;

b) Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de S. João da 
Talha, não podendo ultrapassar as 12 páginas escritas em Trebuchet MS, 
tamanho 10 e espaçamento 1,5, onde identifica os problemas, define os 
objetivos e estratégias e a programação das atividades que se propõe 
realizar durante o mandato.

4 — As candidaturas serão apreciadas considerando:
4.1 — A análise do Curriculum vitae, visando apreciar a sua relevância 

para o exercício das funções de diretor e o seu mérito, considerando a 
experiência profissional, a formação profissional e outros elementos 
curricularmente relevantes;

4.2 — A análise do projeto de intervenção no agrupamento, visando 
apreciar a coerência entre os problemas diagnosticados e as estratégias 
de intervenção propostas;

4.3 — O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.
5 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas 

na escola sede do agrupamento, após a data limite de apresentação das 
candidaturas, sendo igualmente divulgadas, na página eletrónica do 
agrupamento e em local apropriado em todas as escolas do agrupamento, 
sendo estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

7 de março de 2019. — A Presidente do Conselho Geral, Albertina 
do Rosário Augusta Albino Ramos.

312159991 

 Agrupamento de Escolas São Martinho do Porto, Alcobaça

Louvor (extrato) n.º 142/2019
O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto 

tem o grato dever de louvar, publicamente, a professora Maria Margarida 
Martinho da Cunha Fialho, pelo seu excelente desempenho profissional 
no momento em que cessa as suas funções, por aposentação.

A forma dedicada, empenhada e responsável com que desempenhou 
as suas funções como professora de Físico -química e nos diferentes 
cargos que exerceu, bem como as elevadas qualidades profissionais e 
humanas que a caracterizam contribuíram, de forma inequívoca, para o 
cumprimento da Missão do Agrupamento, pelo que é da mais elementar 
justiça o seu reconhecimento público.

19/03/2019. — A Diretora, Luísa Maria Picado da Naia Sardo.
312153834 

 Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Loures

Aviso n.º 5707/2019

Abertura de procedimento concursal prévio à eleição do Diretor
O Agrupamento de Escolas de S. João da Talha torna público a abertura 

de procedimento concursal prévio à eleição do Diretor.
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto o 
procedimento concursal prévio à eleição do diretor do Agrupamento de 
Escolas de S. João da Talha, no concelho de Loures, pelo prazo de dez 
dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os constantes nos n.os 3 
e 4 do artigo 21.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.

3 — O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado por 
requerimento, disponibilizado nos serviços administrativos, bem como 
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de S. João da Talha.

3.1 — O requerimento dirigido à presidente do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha poderá ser entregue 
pessoalmente, nos Serviços de Administração Escolar da escola sede 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Autoridade para as Condições do Trabalho

Despacho (extrato) n.º 3596/2019
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que, por despacho de concordância 
do Senhor Subinspetor -Geral, datado de 27 de dezembro de 2018, por 
subdelegação de competências conferida pelo Despacho n.º 10652/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 221 de 16/11/2018, e 
por despacho do Diretor -Geral de Energia e Geologia, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria de técnico superior, 
da carreira de técnico superior, da trabalhadora Cândida Isabel Martins 
Pires, no mapa de pessoal da Autoridade para as Condições do Traba-
lho, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 junho, ficando 
posicionada na 10.ª posição remuneratória e nível remuneratório 45.º 
da tabela remuneratória única, tendo sido celebrado o respetivo contrato 
em funções públicas por tempo indeterminado.

A referida consolidação produz efeitos a 27 de dezembro de 2018.
20 de março de 2019. — A Inspetora -Geral, Maria Luísa Torres de 

Eckenroth Guimarães.
312161237 


