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 Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira 
de Neiva, Vila Verde

Aviso n.º 11176/2017

Procedimento concursal para recrutamento de quatro postos de 
trabalho de 3.5 horas (cada) para prestação de serviços em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial 
para a carreira e categoria de assistente operacional de grau 1.
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º e dos artigos 50.º e 55.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e do disposto na 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, de acordo com o despacho de 
31/07/2017, do Sr. Delegado de Educação da Região Norte, torna -se 
público que, por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Moure e Ribeira de Neiva, Vila Verde, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário da 
República, o procedimento concursal comum para preenchimento de 
quatro postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo a tempo parcial:

1 — Caracterização do posto de trabalho: assegurar os serviços de 
limpeza no agrupamento e apoio geral no âmbito do desempenho de 
assistente operacional;

2 — Número de postos de trabalho e horário semanal: quatro (4) 
postos de trabalho de 3.5 horas diárias;

3 — Remuneração (ilíquida) base prevista; 3,67 €/hora, acrescida do 
subsídio de refeição na prestação diária de trabalho;

4 — Duração do contrato: até ao dia 22 de junho de 2018;
5 — Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira 

de Neiva, Vila Verde;
6 — Habilitações Exigidas: escolaridade obrigatória ou experiência 

profissional comprovada, em virtude de se tratar de recrutamento para 
a carreira e categoria de assistente operacional de grau 1;

7 — Método de seleção: dada a urgência do procedimento, será 
utilizado, como único método de seleção a avaliação curricular, com 
possibilidade de entrevista final;

8 — Prazo e forma de apresentação de candidaturas: As candidaturas 
deverão ser formalizadas em impresso próprio, que será fornecido aos 
interessados durante as horas normais de expediente nos serviços de 
administração escolar do agrupamento e disponibilizado no site oficial 
http://aemourerneiva.ccems.pt/;

9 — Documentos a apresentar com a candidatura: fotocópia do(s) 
certificado(s) de habilitação/qualificação/formação académica e pro-
fissional e outros que o candidato entenda;

10 — Este concurso é válido para eventuais contratações que venham 
a ocorrer durante o ano escolar de 2017/2018.

04 de setembro de 2017. — O Diretor, Armando dos Santos Ma-
chado.

310756877 

 Agrupamento de Escolas Professor Arménio Lança, 
Santiago do Cacém

Despacho (extrato) n.º 8426/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º e do n.º 6 do artigo 21.º do De-

creto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio para o cargo de Subdiretora do 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança a docente Alexandra Sofia 
Viegas Gonçalves, e para o cargo de Adjunta do Diretor a docente Maria 
Cristina Raposo Monteiro Ramos, para o quadriénio 2017-2021.

8 de setembro de 2017. — O Diretor, Jorge Manuel Viegas Palma.
310769845 

 Escola Secundária de São Pedro da Cova, Gondomar

Aviso n.º 11177/2017
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que se 

referem os artigos 21.º e 22.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, cujo resultado foi tacitamente homologado pela Direção-Geral de 
Administração Escolar, e ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 24.º do 
mesmo diploma, foi conferida posse, em sessão pública perante o Con-

selho Geral, a Ana Cristina Rangel Costa dos Santos, no dia 29 de junho 
de 2017, para o exercício de funções de diretora da Escola Secundária 
de S. Pedro da Cova, Gondomar, para o quadriénio 2017/2021

3 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Maria Amália 
Mota de Sousa Pereira.

310778114 

 Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos

Despacho n.º 8427/2017
No uso das competências que me são atribuídas pela alínea e) do 

n.º 4, do artigo 20.º do DL n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 
DL n.º 137/2012, de 2 de julho, e nos termos do artigo 40.º do mesmo 
decreto, designo para as funções de Coordenadora da E. B da Barranha, 
com efeitos a 1 de setembro de 2017, a docente Benilde Manuela Barros 
da Silva Alves, do grupo de recrutamento 100, exercendo, nesse âmbito, 
as competências por mim delegadas.

Para além das competências previstas no artigo 41.º do DL n.º 75/2008, 
de 22 de abril, alterado pelo DL n.º 137/2012 de 2 de julho, e ao abrigo 
dos artigos 18.º e 20.º do mesmo decreto, delego nesta Coordenadora 
de Escola, sem possibilidade de subdelegação, as competências que a 
seguir se discriminam:

Proceder à avaliação dos AO da Escola que coordena, nos termos dos 
regimes legais aplicáveis;

Proceder à implementação das medidas de apoio educativo, assim 
como a organização das actividades não letivas e a permutas entre 
docentes;

Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, nos termos da lei, 
implementando mecanismos necessários para a prevenção de problemas 
disciplinares;

Coadjuvar na organização do Inventário do Agrupamento, no que ao 
seu estabelecimento diz respeito, nos termos da lei e do acordo com as 
orientações do Conselho Administrativo.

8 de setembro de 2017. — A Diretora, Isabel Maria Pinhão Pina.
310768135 

 Agrupamento de Escolas de Vendas Novas

Aviso n.º 11178/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois (2) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
a termo resolutivo certo a tempo parcial, ao abrigo da alínea e) 
do artigo 57.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com período 
definido até ao dia 22 de junho de 2018, para a execução de 
serviços de limpeza, acompanhamento de alunos e apoio geral, 
pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação 
do presente aviso.
1 — Ao abrigo do disposto nos arts 33.º e 34.º, dos n.º 2, 3, 4 e 6 do 

art. 36.º, dos arts 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014 de 20/06, e da alínea a) 
do n.º 3 do art.19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, com as altera-
ções introduzidas pela Portaria 145 -A/2011, de 06/04, torna -se público 
que por despacho de 01/09/2017 da Srª. Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Vendas Novas, na sequência do despacho de 31/07/2017, da 
Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos Escolares, e terminado 
o procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação, de acordo com o disposto nos arts. 3.º e 24.º da Lei 
n.º 80/2013, de 28/11 e da Portaria n.º 48/2014, de 26/02, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso, 
o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
dois (2) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial, até ao dia 22/06 de 2018, ao abrigo 
da alínea h) do artigo 57.º da LTFP para a execução de serviços de 
limpeza, acompanhamento de alunos e apoio geral nas escolas deste 
Agrupamento.

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, com as alterações introduzidas pela Portaria 
145 -A/2011, de 06/04, declara -se não estarem constituídas reservas de 
recrutamento no próprio organismo.

3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas 
disposições contidas na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e re-
publicada pela Portaria 145 -A/2011, de 06/04, conjugada com o disposto 
na Lei n.º 35/2014 de 20/06.

4 — Âmbito do recrutamento: O recrutamento realizar -se -á de entre 
as pessoas sem qualquer tipo de relação jurídica de emprego público, 


