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Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra

Aviso n.o 1í731/2017

I Nos temos dos n *4 e 5 do artigo 30.o. artigos 33.o a 38.o e
n.o 5 do artigo 56.'da Lei Gcral do Trabalho em Funções Públicas
(LIFP), aprovâdâ pela Lei n.' 35/2014, de 20 dejunho e do disposto no
artigo 19.0 dâ Portaria n.' 83-A/2009, dc22 dejaneiro, com as alterâções
introdl.Éidas pela Portaria n.' 145-A/201 l. de 6 de âbril toma-se público
que, por despacho da Seúo.a Dirctora-Geral dos Estabelecimentos
Escolares. de 18/098/2017, se encontra abefio, pelo prâzo de 5 diâs úteis
€ontados a partir do dia seguinte ao dâ publicaçào do presente Avjso
ío Diárío dd Repúblicd, em Regime de Contrato de Trabalho a Tenno
Resolutivo Certo a Tempo Parcial, o prccedimcnto concusal comum
para preenchimento de 2 postos de trabalho para as funções corres-
pondentes à categoriâ de assistente opemcional da Escola Sccundáriâ
Infanta D. Maria, Coimbra.

Horário:

A I trabalhador- 20 horas semanais (4 horas/dia)
t] I trabalhador 15 horas semanais (3 horas/diâ)

2 - Em cumprimento do disposto no artigo 34." do regime de valo-
rizaçào profi ssional dos trabalhadores com vinculo de ernprego público,
aprovado peJa Lei n." 2512017. de 30 de maio, foi solicitâdo pareoerpré-
vio à entidade gestora ala valorização profissional lNA, que declarcu
a inexistência de Íabalhadores em situação de valorização profissional
para os postos de trabalho a preencher

3 - Pam efeitos do disposto no n.' 1 do artigo 4." da Portaria
n.' 83-A/2009, de 22 de janeiro, declam-se nâo estarem constituídas
rcservas de rccrutamcnto no próp o organismo e üâo ter sido efetuada
consultaprévia à entidade Centrâl izadorâ pârâ Constituição de Reservas
de Recrutamento (ECCRC), uma vez que não foram ainda publicitados
quai squer procedimentos de entÍe os previstosno afligo 41.'da PoÍaria
n.'83-A/2009.

4 Legislação aplicável- O presente proc€dimento rcger-se-á
pelas disposições contidas na Lei n.'35/'2014, de 20 dejunho, Decreto
Regllamentar n." 14,'2008, de 3l de julho, Porta.ia n.' 83-A/2009, de 22
de j aneiro, com as alterações introduzidas pcla PoÍaria n.' 145 -A/20 I I ,
de 6 de abril, Porta a tr." 1553-C/2008, de 31 de dezembrc, e Código
do Procedirnento Àdministrativo.

5 Local de trabâlho Escola Secundária Infanta D. Maria. sita
na R. Infanta D. Maria, 3030330 Coimbra

6 Câractcrização do posto de trabalho Os postos de trabalho
a ocupar camcte zam-se pelo exercicio de funçôes correspondentes à
categoria de assistente opeÊciona l, talcomo descrito no Anexo referido
no n." 2 do artigo 88.'dâ LTFP e de acordo com as atividâdcs incrcnies
à catcgoda.

7 Remunerâçâo iliquida - €3.67lhora;
Duraçào do conttato O contrato de trabâlho a celebrâr será at€rmo

resolutivo certo a tempo parcial, com período definido até 15 de juúo
de 2018, ao abrigo da alinea I) do artigo 57.'da LTFP

8 Rcquisitos dc admissão:

a) Ser detentot aÍé à data limite para apresentação das candidatums,
dos requisitos gerais de admissão previstos no aÍigo 17.'da LTIP,
nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando nâo dispensadâ pela Constitui-
ção, convenção intemacional ou lei cspccial;

,l) 18 anos de idade completos;
iri) Não inibição do exercicio de funçôes públicas ou não interdição

para o exercicio daquelas que s€ propõe a desempenharl
i, Robustez ffsica c pe ii psíquico indispe$áveis ao exercicio das

funções;
,) Cumpimento das leis de vâciDação obrigatória;
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à) Ser detentor dâ escolâridâde obrigâtória ou de curso que lhe seja
equiparado, aque coresponde o grau de complexidade 1 de acordo com
o previsto na alinea a) do n.' I do ârtigo 86-" da LIFP;

c) Os candidatos deverão ser titulares da escolaridade obrigatória
(considerando a data de nascimento) ou equivalente, nâo se admitindo
a possibilidade de substituiçào do nívcl habilitacjonal por fomaçâo ou
expe ênciaprofissionâ1.

9 Nos temos da alinea D do n." 3 do a(igo I9.' da Portaria
n.' 83-A/2009, não podcm ser admitidos candidatos que, cumulativa-
mente, se encontrem integrados nacarreira, sejam titulares da categoria e.

nào se encont ando em mobilidade, ocupem idênticos postos de trabalho
previstos no serviço para cuja ocupaÇâo se publicita o procedimento.

10 - Formalização das candidaturas:
10.1 Prazo de candidatura 05 dias úteis contados apafiirdo dia

seguinte ao da publicação do prcsente Aviso no Diárío da Repúbli(a.
10.2 Forma A apresentação das candidatuÍas deverá ser efetuada

em suporte de pâpel, fonnalizadas, obrigatoriamente, mediante preenchi-
mento de lormultuio pÍóprio, aprovado por Despacho n.' I I 321/2009,
de 8 de maio, publicâdono Diário tla Repúhlicd, 2.'série, n.'89, de 8
de maio. disponibilizado no endcrcço eletrónico da Direção-Gerâl dâ
Administrâção e Emprego Público (DGAEP). em wu'w.dgaep.govpt,
podendo ser obtido na página cletrónica ou junto dos serviços de admi-
nisÍâção escolarda Escola Secundáriâ Infêntâ D. Maria, e entregxes no
prâzo de candidatura, pessoalmente. nas instalações desta, ou cnviadas
pelo corrcio, para a morada identificada no n.' 5 do prcsente Aviso, em
carta registada com Aviso de receção, dirigidas à Diretora da Escola.

t0.3 - Os formulários de candidatura deveúo ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos: C rriculun yilae:Folocó-
pia de documento comprovativo das habilitações literárias; Cercificado
do registo criminal, de acordo com o artigo 2." da Lei n." 111/2009, de
17 de setembro; Fotocópia dos documentos comprcvativos das ações
de fomação ftcqucntadas com indicação dâ entidade que aspromoveu,
periodo em que as mesmas decoreram e respetiva düação, casoexistam.

10.4 Nos lermos do Decreto-Lei n.'2912001, de 3 de fevereiro,
e para eleitos de admissào ao concu$o. os candidatos com deficiência
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapâ-
cidade e tipo de deficiência.

10.5 As falsas declârâções prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da Lei.

10.6 - Assiste ao júri a faculdade de exigir a quâlqueÍ candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de
documento" comf ro\ al i\ o. dd.,Jr. declarâçôes

1l Métodos de seleçào:
Considerando a urgência do procedirnento e atento o disposto no

n.' 5 do artigo 56.o, no aÍigo 36.o da LTFP e no artjgo 6.ô da Portaria
n." 83-,d/2009, scrá só aplicado o método de seieção Avaliaçâo Curri-
cular (AC).

A ponderaçâo a utilizar é a seguinte:

Avaliaçâo Cunicular (AC) - 100 %.

11.1 Avaliação cunicular (AC) visa analisar a qualificação dos
candidâtos, designadâmente a habilitação académica ou profissional,
pcrcurso profissional, rclovância da experiência adquirida e da formâ-
ção reâlizada, tipo de funçôes exercidas e âvaliâção de desempenho
obtida- Para tal selão considerados eponderados os elemcntos de maior
relevância para o posto de tmbalho a ocupar, e que obdgâtoriamente
§ào os segurnter:

Habilitação 
^cadémica 

Bâse ou Curso equiparado, Experiência Pro-
fissiona1. Formação Profissional e Avaliaçào de Desempcnho.

Será expressâ numa escala de0 a20 valores comvalomçào às cenÍési-
mas. sendo aclassificação obtida através da média aritmótica ponderada
dâs classificações dos elementos â avaliar

12 Serão excluídos do procedimento. nos termos do n.' 13 do
artigo I 8." da Ponaria n." E3-Â/2009, os candidatos que obtenhâm uma
vaioração inferior a 9,5 valores no método dc scleçâo.

l3 Composiçào do júri: presidente: Maria Laura Guimarães Câsho
Nunes, adjunta <la diretora, vogais efetivos: Agostinho dc Jcsus Gon-
çalves Amoedo, subdiretor, Cláudia lsabel FeÍeiÉ Corker, adjunta dâ
diretora, vogais suplentes: Carlos Femando Borges Matos Esculcas,
assessor da direção, Maria de Lurdes Matos Silva Carvalho, chefe de
sen iços de adminisúação escolar

ll.l - O presidente de júri será substituído nas suâs fâltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

13.2 - Nos temos da alíneâ /) do n.' 3 do anigo 19.' da Portaria
n-'83-A/2009, os critérios de apreciaçâo e de pondcrâçâo do método
de seleção, bem como o sistema de classiÍicação final dos candidatos,
incluindo a respetiva fórmula classihcativa, constam das atas das reu-
niões dojúri do procedimento, as quais serão lacultadas aos candidatos,
no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.
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14 Exclusão e notificação dos candidatos Os candidatos ex-
cluídos serão notificados por uma das lbmas previstâs no n.' 3 do
afligo 3 0." da PoÍtaia n." 83-A/2009, para realização da audiência dos
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As
alegaçôes aproferirpelos mesmos devem ser feitas em formuláriopró-
prio, aprovado pelo Despacho n." I I 321/2009, de 8 de maio. publicado
no Diário da Repúblíca, 2.' séde, n.' 89, de 8 de maio, disponibilizado
no endereço eletrónico da Direção-Geral dâAdministraçâo e Emprego
Público (DGAEP), em www dgaep.govpt.

15 A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o
procedimento concursai é efetuada de acordo com a escala classificativa
de 0 a 20 valores com valomção às centésimas em resultado dâ classi-
ficação quantitativa obtida no método de seleção.

16 Crité o de desempate: Em caso de igualdade de valoração,
os critérios de desempâte a âdotar são os constântes do aÉigo 35." da
PoÍaria n." 83-A-/2009.

16.l - Para efeitos da alínea à) do n.o 1 do artigo 35.o da referida
Portaria e nos termos do n." 3 do aÍtigo 3." do Decreto-Lei n.'2912001.
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidâto com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificaçào. a qual prevalece
sob qualquer outra preferência legal.

17 A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
no decuÍso dâ aplicâção do método de seleçào é notificada, paÍa cfei-
tos de audiência dc intcrcssados, nos tenoos do aítigo 36." da PoÍaria
n." 83-A,/2009.

17.1 A tistâ Lmitária da ordenação final dos candidatos. após ho-
mologação da Diretora da Escola Sccundárialnfanta D. Maria. é afixadâ
nas respetivas instalaçôes em localvislvel epúblico e disponibilizada na
página eletrónica da Escola, sendo ainda publicado um aviso noDiálio
da Repú bl ica, 2.u série.

18 - Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o
preenchimento doq postos de trabJiho c ocuprr e prra e\ entuâis con-
tratações que ocorram no ano escolar 201712018.

22 de setembro de 2017. - ADiÍeÍoÍa, Heletlo Mario Oliwira Si-

310799045


