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12.1.2 — Certificado de habilitações literárias (fotocópias).
12.1.3 — Declarações da experiência profissional (fotocópias).
12.1.4 — Curriculum Vitae, datado e assinado.
12.1.5 — Outros documentos que julgue de interesse para o respetivo 

posto de trabalho.
13 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da Lista de 

Graduação dos candidatos.
14 — Método de seleção — Avaliação Curricular.
14.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos can-

didatos, designadamente as experiências adquiridas e tipo de funções 
exercidas, as habilitações académicas e profissionais.

14.2 — Constituem fatores preferenciais terem exercido funções no 
estabelecimento de ensino para o qual se abre o presente procedimento 
concursal e área de residência.

14.3 — 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 candidatos têm acesso às atas do 
Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação 
de cada um dos elementos do método de seleção avaliação curricular, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final do método, desde 
que as solicitem.

15 — Composição do Júri:
Presidente — Isabel Maria Pereira Gonçalves Cabral, Subdiretora.
Vogais efetivos — Anabela Fernandes da Silva Santos, Adjunta da 

Diretora e Maria Helena Pimenta Peseiro dos Reis Correia, Encarregada 
Operacional.

Vogais suplentes — Luís Manuel da Silva Franco, Adjunto da Diretora 
e Maria Silvina Dias Piçarreira António, Assistente Operacional.

16 — Prazo de validade — Este concurso é válido para eventuais 
contratações que ocorram durante o ano escolar 2017/2018.

17 — O presente aviso será publicitado na página eletrónica desta 
escola em www.aems.pt, bem como na Bolsa de Emprego Público, no 
1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série, e 
será também publicitado em jornal de expansão nacional.

6 de setembro de 2017. — A Diretora, Elizabete do Sacramento do 
Rosário Pereira Racha Pacheco.

310767885 

 Escola Secundária de Penafiel

Aviso n.º 10557/2017
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, publica -se a lista nominativa do pessoal 
docente nomeado para o quadro de zona pedagógica com efeitos a 1 
de setembro de 2015. 

Nome Grupo QZP Índice 

Lisete Cristina Faria Ribeiro  . . . . . . . . . . . . . . 510 07 167

 18 de agosto de 2017. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira Nunes 
Leite.

310725789 

 Despacho n.º 8014/2017
Vítor Alexandrino Teixeira Nunes Leite, Diretor da Escola Secundária 

de Penafiel, no uso das competências conferidas pelo D.L n.º 75/2008, 
de 22/4, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2/7, nomeadamente 
do n.º 6 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 24.º, nomeia nos 
termos do previsto no artigo 19.º, para o cargo de Adjunta do Diretor 
Sofia Alexandra Teles de Soares Vales, PQE, Gr. 510.

O presente despacho produz efeito a partir de 6/4/2017.
18 de agosto de 2017. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira Nunes 

Leite.
310725845 

 Despacho n.º 8015/2017
Vítor Alexandrino Teixeira Nunes Leite, Diretor da Escola Secundária 

de Penafiel, no uso das competências conferidas pelo D.L n.º 75/2008, 
de 22/4, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2/7, nomeadamente 
do n.º 6 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 24.º, nomeia nos 

termos do previsto no artigo 19.º, para o cargo de Subdiretor Adriano 
José Nery de Oliveira, PQE, Gr. 510.

O presente despacho produz efeito a partir de 6/4/2017.
18 de agosto de 2017. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira Nunes 

Leite.
310725804 

 Despacho n.º 8016/2017
Vítor Alexandrino Teixeira Nunes Leite, Diretor da Escola Secundária 

de Penafiel, no uso das competências conferidas pelo D.L n.º 75/2008, 
de 22/4, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2/7, nomeadamente 
do n.º 6 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 24.º, nomeia nos 
termos do previsto no artigo 19.º, para o cargo de Adjunta do Diretor, 
Noémia Salomé Borges Ferreira, PQE, Gr.500.

O presente despacho produz efeito a partir de 6/4/2017.
18 de agosto de 2017. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira Nunes 

Leite.
310725812 

 Agrupamento de Escolas de Pombal

Aviso n.º 10558/2017
Nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27/02 e da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22/01, com as alterações intro-
duzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04 e por despacho de 31 de 
julho de 2017 da Exma. Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, torna -se público que se encontra aberto o procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 2 postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo 
certo a tempo parcial, com a duração de 3,5 horas/ dia para prestação 
de serviço de limpeza.

Remuneração auferida — 3,67 por hora, acrescido de SR.
Duração do contrato — até 22 de junho de 2018
Requisitos Habilitacionais — Escolaridade Obrigatória, que poderá 

ser substituída por experiência profissional comprovada.
Método de Seleção — Avaliação Curricular.
Prazo do Concurso — 10 dias úteis a contar da data da publicação 

deste aviso no Diário da República.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 

durante o ano escolar 2017/2018.
Composição do Júri:
Presidente: Manuel António Rodrigues dos Santos
Vogal: Maria Fernanda Lopes Ferreira Duarte
Vogal: Maria Isabel de Jesus Gaspar.

Apresentação e formalização das candidaturas — em impresso próprio 
que poderá ser obtido na página eletrónica da escola ou nos Serviços 
Administrativos e entregue, no prazo da candidatura, pessoalmente 
durante o período de atendimento ao público ou enviado pelo correio 
em carta registada com aviso de receção.

25 de agosto de 2017. — O Diretor, Fernando Augusto Quaresma 
Mota.

310742011 

 Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança, 
Santiago do Cacém

Despacho (extrato) n.º 8017/2017
De acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 20, 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 delego, para os anos letivos 2017 a 2021, 
sem possibilidade de subdelegação, nos respetivos elementos do meu 
Gabinete, as seguintes funções e competências:

Na Subdiretora — Alexandra Sofia Viegas Gonçalves
1.º Nas suas ausências e impedimentos, substituir o Diretor em todas 

as competências previstas no Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho;

2.º Substituir e representar o Diretor em todos os assuntos de gestão 
corrente relativos aos 2.º e 3.º ciclos;

3.º Coordenar as atividades pedagógicas dos 2.º e 3.º ciclos;
4.º Organizar a constituição de turmas dos 2.º e 3.º ciclos;

mars
Realce




