
20464  Diário da República, 2.ª série — N.º 181 — 19 de setembro de 2017 

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

a) 10 Valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, num total de 40 ou mais horas;

b) 8 Valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, entre 20 horas e 40 horas;

c) 6 Valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, entre 10 horas e 20 horas;

d) 4 Valores — Formação diretamente relacionada com a área fun-
cional, entre 1 hora e 10 horas;

e) 4 Valores — Formação indiretamente relacionada, num total de 
40 ou mais horas;

f) 2 Valores — Formação indiretamente relacionada, entre 20 horas 
e 40 horas.

Formalização de apresentação das candidaturas:
As candidaturas devem ser efetuadas em suporte papel ou eletrónico, 

através do envio para o email, secretaria@agevcarvalho.pt, até à data do 
término do concurso, ou por via CTT, em carta registada.

A apresentação da candidatura em suporte de papel é efetuada pesso-
almente (caso em que é obrigatório a passagem de recibo).

Na apresentação da candidatura ou de documentos através de correio 
registado com aviso de receção atende -se à data do respetivo registo.

Documentos que devem acompanhar a candidatura:

Formulário de candidatura ao procedimento concursal, o qual pode ser 
obtido nos serviços administrativos ou no portal do agrupamento;

Fotocópia B.I./C.C;
Curriculum Vitae, detalhado, datado e assinado, onde constem, nomea-

damente, as funções que exerce e as que desempenhou anteriormente;
Documentos comprovativos das habilitações literárias;
Documentos comprovativos das ações de formação;
Documentos comprovativos de factos referidos no currículo que 

possam relevar para a apreciação do seu mérito;
Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem rele-

vantes.

«Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano escolar 2017/2018».

17 de agosto de 2017. — O Diretor, Luís Miguel Madureira Baptista 
Ferreira.

310736812 

 Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes Sá, 
Vila Nova de Gaia

Declaração de Retificação n.º 615/2017
Nos termos do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da 

República, aprovado em anexo ao despacho normativo n.º 15/2016, 
designadamente no n.º 2 do seu artigo 12.º, declara -se que o Aviso 
n.º 9559/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 160, 
de 21 de agosto, saiu com a seguinte incorreção, que assim se re-
tifica:

No ponto 5, onde se lê:
«Remuneração mensal base prevista: 3,49€ por hora. Acresce sub-

sídio de refeição»

deve ler -se:
«Remuneração mensal base prevista: 3,67€ por hora. Acresce sub-

sídio de refeição»
24 de agosto de 2017. — O Diretor, Carlos Alberto Dias de Sousa.

310738416 

do mesmo diploma, nomeio a Professora do Quadro de Agrupamento, 
Maria Emília Martins de Castro e Santos, como adjunta do Diretor, por 
um período de quatro anos. O presente despacho produz efeitos a partir 
de 14 de julho de 2017.

22 de agosto de 2017. — O Diretor, António Ventura dos Santos 
Pinto.

310737777 

 Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Palmela
Aviso n.º 10731/2017

1 — O Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Pinhal Novo, 
torna público que pretende contratar 7 trabalhadores para prestação de 
serviços na categoria de Assistente Operacional, em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo a tempo parcial, nos termos 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.

2 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas José Maria dos 
Santos, Pinhal Novo.

3 — Função: prestação de serviços de vigilância e outros.
4 — Horário semanal: 4h00m/dia.
5 — Remuneração ilíquida/hora: 3,67 € (três euros e sessenta e sete 

cêntimos).
6 — Duração do contrato: com período definido de 13 de setembro 

de 2017 até ao dia 22 de junho de 2018, ao abrigo da alínea h) do ar-
tigo 57.º da LTFP.

7 — Nível de escolaridade exigido: escolaridade obrigatória ou ex-
periência profissional comprovada.

8 — Método de seleção: Avaliação Curricular.
9 — Prazo de candidatura: dez dias úteis, a contar da data da publi-

cação do presente Aviso.
10 — Formalização da candidatura: as candidaturas deverão ser for-

malizadas mediante preenchimento de impresso próprio, fornecido nos 
Serviços Administrativos e disponível na página eletrónica do Agrupa-
mento em http://www.aejms.net/ e entregue no prazo de candidatura, 
pessoalmente, via e -mail ou por correio com registo e aviso de receção 
para a seguinte morada:

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos
Rua Infante D. Henrique
2955 — 196 Pinhal Novo

11 — Documentos a apresentar com a candidatura: o formulário 
de candidatura deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos:

i) Comprovativo do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
ii) Cópia do certificado de habilitações literárias;
iii) Currículo e outros documentos que o candidato considere de 

interesse;
iv) Declaração de tempo de serviço, prestado na carreira e categoria 

de Assistente Operacional, se aplicável.

Às candidaturas dos candidatos com processo no Agrupamento é 
dispensada a apresentação dos documentos referidos nas subalíneas i), 
ii) e iii).

12 — Composição do Júri:
Presidente: Maria da Conceição Almeida Carneiro Henriques (Sub-

diretora)
Vogais efetivos:
Joaquim António Martins Matias (Adjunto da Direção)
Edite Maria Ferreira Fraga Branco (Encarregada Operacional)

Vogais suplentes:
Filipe Manuel Lourenço Ventura (Adjunto da Direção)
Maria Manuela Carvalho Costa Pinto Bastos (Coordenadora Técnica)
24 de agosto de 2017. — O Diretor, Carlos Manuel R. Vilas.

310740132 

 Aviso n.º 10732/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 19.º conjugado com o n.º 6 

do artigo 21.º e com o n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, na sua redação atual, nomeio para o cargo de Subdiretora 
do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Maria da Conceição 

 Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde, 
Vila do Conde

Despacho n.º 8148/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, alterado pelos Decretos -Leis n.os 224/2009, de 11 de se-
tembro, e 137/2012, de 2 de julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 21.º 


