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página eletrónica deste Agrupamento de Escolas, sendo ainda publicado
um aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação sobre a
sua publicitação.
17 — Prazo de validade: Ao abrigo da alínea h) do artigo 57 da LTFP
os contratos a celebrar são válidos desde a data da sua assinatura até
21 de junho de 2019.
18 — 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, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma
de discriminação».
19 — 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
Garcia de Orta, 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.
31 de agosto de 2018. — O Diretor, Rui Manuel Fonseca da Silva.
311624686

Agrupamento de Escolas Gil Paes, Torres Novas
Aviso n.º 12876/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto‑Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, que republica o Decreto‑Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, designo em 23 de julho de 2018, pelo período
previsto no artigo 25.º do referido decreto‑lei, para o cargo de Adjuntos
do Agrupamento de Escolas Gil Paes, Torres Novas, os Professores:
Maria Filomena da Costa Gonçalves Ferreira, P.Q.A. do grupo 110
Paula Cristina Mota Ferreira Léo, P.Q.A. do grupo 300
João Manuel Gonçalves de Sousa, P.Q.A. do grupo 620
27 de julho de 2018. — A Diretora, Isilda Maria do Nascimento
Pereira.
311610559
Aviso n.º 12877/2018
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 24.º do
Decreto‑Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, que republica o Decreto
‑Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, designo em 23 de julho de 2018, pelo
período previsto no artigo 25.º do referido decreto‑lei, para o cargo
de Subdiretora do Agrupamento de Escolas Gil Paes, Torres Novas, a
Professora do Quadro de Agrupamento, Maria da Graça Bento Semedo
Patrício, do grupo 530.
27 de julho de 2018. — A Diretora, Isilda Maria do Nascimento
Pereira.
311610234

Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Viseu
Aviso (extrato) n.º 12878/2018
Nos termos dos artigos 33.º e 34.º, dos n.os 2, 3, 4 e 6 do artigo 36.º,
dos artigos 37.º e 38.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 4 do artigo 19.º da
Portaria n.º 83‑A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe
foram introduzidas pela Portaria n.º 145‑A/2011, de 6 de abril, torna
‑se público que, por despacho de 23/08/2018 da Senhora Diretora do
Agrupamento de Escolas Grão Vasco, Viseu, na sequência do despacho
de 13/08/2018 da Ex.ma Senhora Diretora‑Geral dos Estabelecimentos
Escolares, se encontra aberto, procedimento concursal comum pelo
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do dia de publicação do presente
Aviso no Diário da República, para preenchimento de 7 (sete) postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional na
modalidade de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo
a tempo parcial para exercer funções neste Agrupamento de Escolas.
Toda a informação relacionada com este procedimento concursal
encontra‑se afixada no placard da escola‑sede do Agrupamento de
Escolas Grão Vasco, Viseu, Escola Básica Grão Vasco e no sítio oficial
deste Agrupamento.
24 de agosto de 2018. — A Diretora, Maria Inês Mateus Ribeiro de
Campos.
311608956

Agrupamento de Escolas João de Barros, Seixal
Aviso n.º 12879/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para contratação
de dez trabalhadores em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo e a tempo parcial
1 — Em cumprimento do previsto nos n.os 1 e 4 do artigo 19.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, torna‑se público que, por
despacho de 14 de Agosto de 2018, o Diretor do Agrupamento de Escolas
João de Barros, no uso das competências que lhe foram delegadas pela
Ex.ma Sr.ª Diretora‑Geral dos Estabelecimentos Escolares, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum
de recrutamento para ocupação de 10 (dez) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
certo e tempo parcial, com período definido entre 17 de setembro de
2018 e 21 de Junho de 2019, para a carreira de assistente operacional
do Agrupamento de Escolas João de Barros.
1.1 — Foi efetuado procedimento prévio de trabalhadores em situação
de requalificação, de acordo com o disposto nos artigos 3.º e 24.º da
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e da Portaria n.º 48/2014, de 26 de
fevereiro, registado no INA com o n.º 68209, não tendo sido indicados
trabalhadores.
2 — O presente procedimento reger‑se‑á pelas disposições contidas na Lei n.º 12‑A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela declaração de retificação n.º 22‑A/2008, de 24 de abril e alterada pela Lei
n.º 64‑A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3‑B/2010, de 28 de abril, Lei
n.º 34/2010, de 2 de Setembro, Lei n.º 55‑A/2010, de 31 de dezembro,
Lei n.º 64‑B/2011, de 30 de dezembro, Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, Lei n.º 66‑B/2012, de 31 de dezembro, e Decreto‑Lei n.º 47/2013,
de 5 de abril, no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 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, na Portaria n.º 1553‑C/2008,
de 31 de dezembro e no Código do Procedimento Administrativo.
3 — Local de trabalho: Qualquer estabelecimento de ensino do Agrupamento de Escolas João de Barros, cuja escola sede está sita na Rua
Dr. Manuel de Arriaga, 2855‑098 Corroios.
4 — Horário de trabalho: 17h30 (dezassete horas e trinta minutos)
horas semanais (3h30/dia).
5 — Caracterização do posto de trabalho: Carreira e categoria de
assistente operacional.
5.1 — 10 (dez) postos de trabalho, no exercício de funções de assistente operacional, correspondente ao exercício de funções de apoio geral,
competindo‑lhe, designadamente, as seguintes atribuições:
a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens, durante o período de funcionamento da escola, com vista a
assegurar um bom ambiente educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores e controlar as entradas e saídas da escola;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização
das instalações, bem como do material e do equipamento;
d) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
e) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
f) Receber e transmitir mensagens;
g) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e,
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de
prestação de cuidados de saúde.
6 — Remuneração ilíquida prevista: preço/hora tendo por base o
salário mínimo nacional
7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial ou lei especial;
b) 18 (dezoito) anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
8 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória ou curso
que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau de complexidade 1,
de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, de

