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13 — Composição do Júri:
Presidente: Pedro Miguel Henriques Baptista Almeida — Sub Diretor
Vogais efetivos:
José Mário Lopes de Sá Cachada — Adjunto de Diretor
Maria Ângela Gomes Soares — Assistente Técnica

Vogais suplentes:
Alda Maria Monteiro Costa Lagoa — Adjunto de Diretor
Luís Miguel Lopes do Carmo — Coordenador Técnico

13.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

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 excluí-
dos 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 próprio, 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 ende-
reço eletrónico da Direção -Geral da Administração e Emprego Público 
(DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletró-
nica ou junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas/
Escola não Agrupada Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo.

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 — Critério de desempate:
16.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 

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 e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

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 da Diretora do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de 
Melo, é afixada nas respetivas instalações em local visível e público e 
disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Fontes 
Pereira de Melo, 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 do Agrupamento de Escolas 
Fontes Pereira de Melo, 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.

25 -08 -2017. — A Diretora, Ana Maria Alonso da Silva Pinto de 
Oliveira.

310742255 

 Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga 
e Pombalinho, Golegã

Despacho n.º 7667/2017
Para dar cumprimento ao abrigo do disposto do artigo 24.º n.os 2 

e 3 do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22/04, com nova redação dada pelo 

Decreto -Lei n.º 137/2012 de 02/07, nomeio e dou posse para o quadrié-
nio de 2017 -2021:

Subdiretora — Fernanda Vieira da Silva, do Q. A. do Grupo 300;
Adjunta — Dulce Maria Oliveira Sirgado Martinho, do Q. A. do 

Grupo 520;
Adjunta — Susana Maria de Oliveira Mendes da Silva Canto, do 

Q. A. do Grupo 550;
Adjunto — Paulo Jorge Rodrigues Oliveira, do Q. A. do Grupo 100;

Com efeitos a partir de 04 de janeiro de 2017.
4 de agosto de 2017. — A Diretora, Maria de Lurdes Jeitoeira Pires 

Marques.
310698832 

 Agrupamento de Escolas José Estêvão, Aveiro

Aviso n.º 10026/2017

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para carreira e 
categoria de assistente operacional (Serviço de Limpeza).
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, e dando cumprimento aos procedimentos legais contemplados na 
Portaria 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 des-
pacho de 31/07/2017, da Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar 
da publicação deste Aviso no Diário da República, o procedimento con-
cursal simplificado e urgente para preenchimento de postos de trabalho 
para assegurar serviços de limpeza nos estabelecimentos de ensino da 
área de abrangência do Agrupamento de Escolas José Estêvão — Aveiro, 
em regime de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial, com 
período definido desde a data de celebração do contrato até ao dia 22 de 
junho de 2018, não podendo ultrapassar as 4 horas diárias.

2 — Legislação aplicável — O presente procedimento reger -se -á 
pelas disposições contidas na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de de-
zembro e Código do Procedimento Administrativo.

3 — Local de trabalho: Estabelecimentos de Ensino da área de abran-
gência do Agrupamento de Escolas José Estêvão, sita na Avenida 25 de 
Abril, Apartado 3, 3811 -901 Aveiro.

4 — Caracterização do posto de trabalho: Os postos de trabalho a con-
curso caracterizam -se pelo exercício de funções na carreira e categoria 
de assistente operacional na execução do serviço de limpeza.

4.1 — Os postos de trabalho, correspondentes ao exercício de funções 
de limpeza, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelos 
estabelecimentos de ensino e pelo trabalho que, em comum, neles deve 
ser efetuado, competindo -lhes, designadamente as seguintes atribuições:

a) Receber e transmitir mensagens;
b) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização 

das instalações, bem como do material e equipamento didático e infor-
mático necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

c) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir 
o normal funcionamento dos serviços.

5 — Remuneração base prevista: A remuneração base do trabalhador é 
calculada nos termos do disposto no artigo 214.º e no n.º 4 do artigo 146.º 
do RCTFP em proporção do período normal de trabalho. Sobre a remu-
neração incidem os descontos legalmente previstos.

6 — Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidatu-

ras, 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 especial 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;

b) Nível habilitacional exigido: escolaridade obrigatória ou de curso 
que lhe seja equiparado que pode ser substituído por experiência pro-
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fissional comprovada a que corresponde o grau de complexidade 1 
de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

7 — Constituem fatores preferenciais, de verificação cumulativa:
a) Comprovada experiência profissional no exercício efetivo das 

funções descritas no ponto 4.1 do presente Aviso;
b) Conhecimento da realidade social, escolar e educativa do contexto 

onde desempenhará as funções para as quais se promove o presente 
procedimento concursal.

8 — Formalização das candidaturas
8.1 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publi-

cação do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

8.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigato-
riamente, mediante preenchimento de formulário próprio, aprovado por 
Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletró-
nico da Direção -Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), 
em http://www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou 
junto dos serviços de administração escolar do Agrupamento de Escolas 
José Estêvão, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas 
instalações deste, ou enviadas pelo correio, para a morada identificada 
no n.º 5 do presente Aviso, em carta registada com aviso de receção, 
dirigidas ao Diretor do Agrupamento de Escolas José Estêvão.

9 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
Curriculum Vitae, detalhado, devidamente datado e assinado;
Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas;
Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei 

n.º 113/2009, de 17 de setembro.

9.1 — Os candidatos que exerçam funções no Agrupamento de Es-
colas José Estêvão, estão dispensados da apresentação dos documentos 
comprovativos dos factos indicados no currículo, desde que, expressa-
mente, refiram que os mesmos se encontram arquivados no seu processo 
individual, nesses casos, o júri do concurso solicitará oficiosamente os 
mesmos ao respetivo serviço de pessoal.

9.2 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001 de 3 de fevereiro e para 
efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência devem 
declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapacidade 
e tipo de deficiência.

9.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

9.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no 
caso de dúvida sobre a situação que descreve a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

10 — Métodos de seleção
10.1 — Considerando a urgência do recrutamento, por motivos de 

início do ano escolar de 2012/2013 e, de acordo com a faculdade pre-
vista no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e 
dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
será utilizado apenas um método de seleção obrigatório — Avaliação 
Curricular (AC).

10.2 — A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. 
Para tal serão considerados e ponderados os elementos de maior rele-
vância para o posto de trabalho a ocupar, e, que obrigatoriamente, são 
os seguintes: Habilitação Académica de Base (HAB) ou Curso equipa-
rado, Experiência Profissional (EP), Formação Profissional (FP). Será 
expressa numa escala de 0 a 20 valores com valoração às centésimas, 
sendo a classificação obtida através da média aritmética ponderada das 
classificações dos elementos a avaliar.

AC = HAB + 4 (EP) + 2 (FP)
7

10.2.1 — A Habilitação Académica de Base (HAB) será graduada 
com a seguinte pontuação:

a) Habilitação de grau académico superior — 20 valores;
b) 11.º ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos que lhes sejam equi-

parados — 18 valores;
c) Escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equiparado — 16 va-

lores.

10.2.2 — Experiência Profissional (EP) — com incidência sobre o 
tempo de serviço no exercício das funções inerentes à carreira e categoria 
conforme descritas no ponto 5.1 do presente Aviso será graduada com 
a seguinte pontuação:

a) 20 valores — 365 dias ou mais 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) 15 valores — inferior a 365 dias 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;

c) 12 valores — 365 dias ou mais tempo de serviço no exercício de 
funções inerentes à carreira e categoria;

d) 10 valores — inferior a 365 dias de tempo de serviço no exercício 
de funções inerentes à carreira e categoria.

10.2.3 — Formação Profissional (FP) — Serão consideradas as áreas 
de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigên-
cias e as competências necessárias ao exercício da função.

Será valorada com um mínimo de 10 valores a atribuir a todos os 
candidatos, à qual acresce, até ao máximo de 20 valores, o seguinte:

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 funcio-
nal, num total de 3 horas ou mais e menos de 60 horas;

c) 4 valores — Formação indiretamente relacionada.

10.3 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 va-
lores no método de seleção AC consideram -se excluídos da lista unitária 
de ordenação final.

11 — Composição do Júri
Presidente: Maria da Glória Oliveira Gomes Neto Leite, Subdiretora.
Vogais Efetivos: Maria Júlia Vieira Casal, Adjunta do Diretor, Liliana 

Mafalda Silva Pelicano, Encarregada dos Assistentes Operacionais.
Vogais Suplentes: Eugénia Maria Conceição Andrade Silva, Coorde-

nadora da Escola n.º 2 de S. Bernardo, Anabela Augusta Pinho Vieira 
Pais, Assessora da Direção.

12 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedi-
mentos por um dos vogais efetivos.

13 — 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 critérios de apreciação e de ponde-
ração dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final 
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das 
atas das reuniões 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, de 22 de janeiro, para realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas 
em formulário próprio, aprovado por 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 Adminis-
tração e Emprego Público (DGAEP), em WWW.dgaep.gov.pt, podendo 
ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços administrativos do 
Agrupamento de Escolas José Estevão.

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 média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de seleção.

15.1 — Critério de desempate:
Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate a adotar 

são os constantes do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro.

15.1.1 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 
Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

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

a) Valoração da Habilitação Académica Base (HAB);
b) Valoração da Experiência Profissional (EP);



19034  Diário da República, 2.ª série — N.º 168 — 31 de agosto de 2017 

c) Valoração da Formação Profissional (FP);
d) Preferência pelo candidato de maior idade.

15.2 — 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 de interessados, nos termos do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

15.3 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação da Diretora do Agrupamento de Escolas José Estêvão, é afixada 
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada 
na página eletrónica do Agrupamento de Escolas José Estêvão, sendo 
ainda publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série.

16 — 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, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

17 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar que ocorram durante o 
presente ano escolar e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

18 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado no Diário 
da República, 2.ª série, bem como na página eletrónica deste Agrupa-
mento de Escolas José Estêvão, 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.

11 de agosto de 2017. — O Diretor, Fernando Delgado Pereira Santos.
310718239 

 Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra-Filho, Porto

Aviso n.º 10027/2017

Procedimento concursal para recrutamento de assistentes
operacionais, em contratos a termo

resolutivo certo, para o ano escolar 2017/2018
O Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho, Porto torna 

público que, por Despacho de 10 de julho de 2017 da Senhora Secretária 
de Estado Adjunta e da Educação e por Despacho n.º 7/2017/SEAEP, de 
28 de julho de 2017 da Senhora Secretária de Estado da Administração e 
do Emprego Público, segundo o teor do Decreto -Lei n.º 25/2017 de 3 de 
março, artigo 120.º e ainda do Despacho n.º 7185/2017 de 4 de agosto, 
encontra -se aberto processo de seleção para dois contratos de trabalho 
a termo resolutivo certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 57.º 
da LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de julho, para o ano 
escolar 2017/2018, com termo a 31 de agosto de 2018, para funções 
correspondentes à categoria de assistentes operacionais.

Este procedimento concursal comum rege -se pela Lei n.º 35/2014 de 
20 de junho, 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 informação superior, o INA emitiu declaração de 
inexistência de trabalhadores em situação de valorização profissional 
para estes postos de trabalho.

A. Caracterização do posto de trabalho:
1 — Número de postos de trabalho: 2 (dois)
2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra 

Filho, Porto.
3 — Caracterização do posto de trabalho: exercício de funções corres-

pondentes à categoria de assistente operacional, de acordo com o anexo 
n.º 2 do artigo 88.º da LTFP e de acordo com as atividades inerentes às 
de auxiliar de ação educativa.

4 — Posicionamento remuneratório: corresponde ao 2.º nível remune-
ratório da tabela remuneratória única, 557€, e terá lugar imediatamente 
após o termo do procedimento concursal comum.

B. Requisitos de admissão:
1 — Escolaridade obrigatória, considerada à data do nascimento, ou de 

curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 
1 de acordo com o previsto na a) do n.º 1 do artigo 86.ª da LTFP.

2 — Ser detentor, até à data limite da apresentação das candidatu-
ras, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei 
n.º 35/2014 de 20 de junho: nacionalidade portuguesa, 18 anos, não 
inibição ou não interdição para o exercício destas funções, robustez 
física e perfil psicológico, cumprimento das leis de vacinação.

C. Prazo e procedimento de formalização das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de dez dias úteis, 

contados da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
em requerimento próprio (Formulário Tipo, disponível nos Serviços 
Administrativos da Escola ou na Página Eletrónica do Agrupamento 
Leonardo Coimbra, Filho) dirigido à Senhora Diretora do Agrupamento 
de Escolas Leonardo Coimbra Filho, entregues ou pessoalmente nos 
serviços administrativos, ou mediante correio registado com aviso de 
receção para o endereço Rua Pintor António Cruz -4150 -084 Porto.

b) As candidaturas devem ser instruídas com os seguintes documen-
tos, sob pena de exclusão do candidato: documento comprovativo das 
habilitações literárias, Curriculum Vitae devidamente assinado e datado, 
acompanhado dos documentos que comprovem o que nele se refere e 
que se reportem a formação profissional e ou experiência profissional; 
a última avaliação de desempenho; outros documentos que considere 
relevantes.

D. Métodos de seleção:
1 — O método de seleção será por Avaliação Curricular (AC)
2 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica, a experiência profissional a 
formação profissional, a avaliação de desempenho. Será expressa numa 
escala de 0 a 20 valores com valoração às décimas, sendo a classificação 
final obtida através da seguinte fórmula:

AC = (HAB +2 EP + FP+2AD)/6

Habilitação Académica (HAB)
a) 20 valores: habilitação de grau superior
b) 18 valores: 11.º ano ou 12.º ano de escolaridade ou de cursos que 

lhes sejam equiparados
c) 16 valores: escolaridade obrigatória ou curso que lhe seja equi-

parado

Experiência Profissional — Tempo de serviço em meio escolar (EP)
a) 20 valores: 3 anos ou mais no exercício das funções de Assistente 

Operacional ou similar, em agrupamento TEIP, com vínculo contra-
tual.

b) 16 valores: 3 anos ou mais no exercício das funções de Assistente 
Operacional, ou similar, em agrupamento com vínculo contratual.

c) 14 valores: 2 anos e menos de três anos de tempo de serviço ine-
rente de funções de Assistente Operacional ou similar, com vínculo 
contratual.

d) 12 valores: 1 ano e menos de a 2 anos de tempo de serviço no 
exercício das funções de Assistente Operacional ou similar, com vínculo 
contratual.

e) 10 valores: menos de um ano de tempo de serviço no exercício das 
funções de Assistente Operacional ou similar, com vínculo contratual.

Formação Profissional: Formação relacionada com a função (FP)
a) 10 valores: diretamente relacionada com a área funcional, num 

total de 40h ou mais.
b) 8 valores: diretamente relacionada com a área funcional, de 15h 

a 39h.
c) 6 valores: diretamente relacionada com a área funcional, de 3h 

a 14h.
d) 4 valores: indiretamente relacionada, num total de 40 ou mais 

horas.
e) 2 valores: indiretamente relacionada, num total de 15h ou mais e 

menos de 40h.

Avaliação de Desempenho:
a) 18 valores para uma avaliação de desempenho de Excelente
b) 16 valores para uma avaliação de desempenho de Relevante
c) 14 valores para uma avaliação de desempenho de Adequado
d) 10 valores: sem avaliação de desempenho no período solicitado

2 — Em caso de empate no método de seleção, aplica -se a b) do artigo 
35 da Portaria n.º 83 -A/2009, recorrendo ao resultado qualitativo da úl-
tima avaliação de desempenho. Mantendo -se a igualdade, à classificação 
quantitativa atribuída. Se a igualdade persistir, ao tempo de serviço.

3 — Composição do Júri:
Presidente: Maria José Lagoá (adjunta direção)
Vogais efetivos: Helena Oliveira (Coordenadora do PND) e Luísa 

Faustino (Coordenadora técnica)
Vogais suplentes: Patrícia Pereira assistente técnica, Isolete Cervantes 

um assistente operacional


