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Escola Secundária lnÍanta D, l\4aria, Coimbra

Aviso n.o í4345/20i7

1-Nos termos dos ú,"4 e 5 do artigo 30.', artigos 33." a 38." e
n." 5 do aftigo 56." dâ Lei GêIal do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), aprovada pela Lei o." 35/2014, de 20 de jubho e do disposto
Do aÍigo 19.ó da PoÍtaria n." 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as
alterações introduzidâs pela Portaria n." 145-N20ll, de 6 de abÍil
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tomâ-se público que, por despacho dâ Diretora da Escola Secundária
Infanta D. Maria, Coimbra, de 08/l1/2017, no uso das competências
que lhe forâm delegadas por Despacho n.o 9676-B/2017 daDietoÍa-
-Geral da AdmiDistração Escolar proferido em 2 de novembro de 2017,
publicado em 3 novembÍo de 201'l io Díário da República, 2.' séne,
1." Suplemento, n.o 212, se encontla aberto, pelo Eazo de 10 dias út€is
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso
no Diário da Repúblicd, o pÍocedimento concursal comum pata pre-
enchimento de um posto de trabalho para as funções correspondentes
à categoria de assistente operacional da Escola Secundfuia lnfanta
D. Maria, Coimbra, na modalidade de relação juridica de emprego
público por tempo determinado, a constituirpor contrato de trabalho
em funções públicas a temo resolutivo ceÍo.

2 - Em cumprimento do disposto no aÍigo 34.'do regime de valo-
rização pÍofissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
aprovado pela Lei n.o 2512017, de 30 de maio, foi solicitado parecer pré-
vio à entidade gestoÍa da valorização profissional - INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situação de valoÍização profissioíal
para os postos de trabalho a preencher

3 - Pâra efeitos do disposto no n-o I do artigo 4.' da Portariâ
n." 83-A,/2009, de 22 de janeiro, declara-se nâo estarem constituídas
Íeservas de recnrtâmento no próp o organismo e nào ter sido efetuada
consulta préviâ à entidade Centralizadora para Constituiçào de Reservas
de Recrutamento (ECCRC), uÍnâ vez que não fotam ainda publicitados
quâisqüer prccedimentos de erltle os previstos no aÍigo 4 I .o da Portaria
n.' 83-A./2009.

4 - Legislação aplicável - O pteseíte procedimento reger-se-á
pelas disposições contidas na Lei n.' 35/2014, de 20 de jmho, Decreto
Regulamentar n." l412008, de 3 1 de julho, Pofiaia n.' 83-N2009, de 22
dejaneiro, com as altemções innoduzidas pela Portaria n.' 145-12011,
de 6 de abril, PoÍaria n.'1553-C/2008, de 3l de dezembro, e Código
do Procedimento AdminisÍativo.

5 - Âmbito do recrutamento - O presente recrutamento foi pro-
cedido do Despacho n.o 304/2017/SEÀE4 da Secretaria de Estado da
Administraçâo e do Emprego Público, de 27 de outubro de 2017, parâ
os efeitos previstos no artigo 120.0 do Decreto-Let n." 25/2011, de 3
de março, de modo a possibilitar o recrutarnento, úo apems de ha-
balhadores com relaçãojuridica de emprego por tempo indeterminâdo
previamente estabelecida, mas também de habâIhadores com úrcuio de
emprego público â termo ou sem ünculo de emprego público, de acordo
com os n."' 4 a 9 do artigo 30.' da Lei Ceral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.'35/2014, de 20 dejunho.

6 - Local de trabalho - Escola Secundária Infanta D. Maria, Coim-
bÍa, sita na rua lflfânta D. Maria, 3030-330 Coimbra.

7 - CaraÚerização do posto de tabalho - Os postos de trabalho
â ocupaÍ câmctedzam-se pelo exercicio de funções corespondentes à
categoria de assistente operacional, tal como descrito no Anexo referido
no n.o 2 do artigo 88.' da LTFP e de acordo com âs ativialâdes inerentes
às de auxiliar de açào educativa de acordo com o seguinte perfil de
compgtências:

a) Exercer as tarelàs de atetrdimeoto e eflcâBlhhamento dos uúliza-
dores das escolas e controlar as entmdas e saídas ala escola;

à) Prestar informações, utilizar equipâmetrtos de comunicação, in-
cluindo estabelecer ligações telefónicas, Íeceber e transmitir mensa-
gens;

c) Providenciar a limpeza, aÍumação, conseryaçâo e boa utilização das
instalações, bem como do mateÍial e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;

,l) ExerceÍ atividades de apoio aos serviços de ação social escolar,
labomtóios, refeitório, bar e bibliotecas escolares de modo a permitir
o seu normal funcionamento;

e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio,
assegumndo a sua manutençâo e gestão de stoc*J necessiiÍios ao seu
funcionamento;
, Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e

jovens com vista a asseguar um bom âmbiente educativo;
g) Coopemr nas atividades que visem a segurança de cdanças e

jovens na escola;
,) Prestar apoio e assistência em situações de pfimeiros socoros e,

em caso de necessidade, acompaúar a cdânça ou o aluno à unidade de
prestâção de cuidados de saúde;

i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir
o nomal firícionameDto dos seúiços.

8 - Posicionamento remuneÍatório - O posicionamento remunera-
tóÍio será efetuado nos temos do artigo 42.ú da Lei n." 82-8/2014, de
31 de dezembro, que foi pronogado por força do n.ô I do artigo t9.' da
Lei n" 4212016, de 28 de dezembro e terá lugâr imediatamente após o
telmo do prccedimento concursal comu.rn, corespondendo ao 2.o nível
remuneratóÍio da tabela remuúeÉtória única (€ 557,00).
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9 Requisitos de admissâo:

.r) Ser detentot até à data limite para apresentâçào das candidaturâs,
dos requisitos gerais de admissão previstos no ârtigo 17." da LTFB
nomeadamente:

i) Nacionalidade Portuguesa, quando nào dispensada pela Constitui-
ção, convenção intemacional ou lei especial;

li) 18 ânos de idade completos;
iii) Não inibição do exercício de funçõcs públicas ou nâo inteÍdição

pâra o exercicio daquelas que se propõe a desempenhar;
lu) Robusrez fisica e perfil psiquico indispensáveis ao exercicio dâs

funções;
v) Cumprimento das lcis dc vacinâção ob gatória:

à) Ser detentor da escolaridade obrigatória ou de curso que lhe seja
equiparado, a que corresponde o graü de complexidade I deacordo com
o previsto na alínea a) do l1.' I do aÍigo 86.' da LTFP;

.) Os candidatos deverào ser titulares da escolaridade obdgatória
(considerando a data de nascimento) ou equivâlente, nâo se admitindo
a possibil;dade de substituição do nivelhabilitacional por formaçào ou
experiência profi ssional.

10 Nos temos da alineâ ô do n." 3 do artigo 19.' da Portâria
n." 83-A-/2009, não podem ser âdmitidos candidatos que, cumulativa-
mente. se encontrem integradosna carrefa, sejam titulares da catego ae,
não s€ encontrando emmobilidade, ocupem idênticospostos de trabalho
previstos no serviço para cuja ocupação se publicitâ o procedimento.

11 FomalizâÇào das candidaturas:
I l.I PÉzo de candidatura - 10 dias úteis contâdos a panir do dia

seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diáio da República-
11.2 - Forma A apresentação das candidatuÍas deverá ser efe-

tuada em suporte de papel, formalizadas, obrigatoriamente, mediante
preenchimento dr: formulário próprio. aprovado por Despacho n.ô 11

321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da Repúblice,2.^ sérte,
n." 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico daDireçào-
-Geral daAdministraçào e Emprego Público (DGAEP). em wwlr,.dgaep.
gov.pt, podendo serobtido na página eletrónicâ oujunto dos serviços de
admúistraçào cscolar datsscola Secundiiria lnÍànta D. Maria, Coimbra,
e entregues no prazo de candidatura, pessoalmerle, nâs instalações desta.
ou enviâdas pelo correio, para â morada identificadâ no n.'6 dopresente
Aviso, em câ â registada com Aviso de receção. diÍigidas à Diretom dâ
Escola Secundrária Infanta D. Maria. Coimbra.

11.3 Os fomulários de candidalura deverão ser âcompanhâdos,
sob pena de exclusão, dos seguinles documenlos:

Curriculutk Vitae;
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
Certificado do r€gisto c minal, dc acordo com o aÍigo 2." dâ Lei

n." ll3/2009, de 17 de setembro;
Fotocópia dos documentos comprovativos das açôes de formação

liequentâdâs com indicâção da entidade que as promoveu, periodo em
que as mesmas decorremm e rcspctivâ durâção, caso existam;

Caso sejâdetentor de relaçào juridica de empregopúblico, declaração
emitida pelo serviço onde o candidato se encontra a exercer lirnções,
devidamente atualizadâ e autenticada, onde constc, dc forma inequivoca
a modalidade de vinculo de errprego público, bem como da carreira
e da categoria de que seia titular, da posiçâo, nivel remunerató o e
remunemção base que detém, com descrição detalhada das funçõcs,
alividades, atribuições e compctôncias inerentes ao posto de trabalho
ocupado pelo candidato, devendo a mesma Ser complementada com
informação referente à avaliâção do desempenho relativa ao último
peíodo, não superior a 3 anos.

ll.1 Nos te.mos do Decreto-Lei n.o 2912001, de 3 de Íêvereirc,
e parâ eÍàitos de admissão âo concüso, os candidatos com dehciência
devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau de incapâ-
cidade e tipo dc deficiência.

1 I .5 As tàlsas declaraçôes prestadas pelos candidatos sffào punidâs
nos temos da Lei.

i 1.6 Assiste ao júIi a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situaçâo que descreve, a apresentação de
docurrenlos cumprovatir os da. .uas declaraçôes.

12 Métodos de seleção
12.1 - Considerando a ügência do procedimento e atento o dis-

posto no n.o 5 do artigo 56.", no aÍtigo 36.' da LTFP e no artigo 6.o
da PoÍaÍia n.'83-A/2009, aplica-se o método de seleçào Avaliação
Curriculâr (AC).

A ponderação a utilizar é a seguintei

AvaliaÇão Cunicular (AC) * 100 %.

12.2 Àvaliação curicular (AC) visa analisar a qualiÍicaçào dos
caÍdidatos, designadamente â habilitaçâo académica ou profissional,
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p€rcurso profissional, rclevância da experiência adquirida e dâ fo.ma-
çào rcalizada, tipo de funçõ€s exercidas e avaliação de desempenho
obtida. Pam tal seÉo considerados e potrderados os elementos de haior
relevância para o posto de tâbalho a ocupar, e que obdgatoriâmente
sâo os seguiotes: Habilitação Académica de Base ou Cuso equipârâdo,
Experiência }rofissional, Formaçâo Profissional e Avaliação de Desem-
peúo. Seú expressa numa escâla de 0 a 20 valores com valomção às
centésimas, sendo a classificação obtida ahavés dâ média aritmética
ponderada das clâssificações dos elemeÍtos a avaliaÍ.

12.3 - Serão excluídos do procediúetrto, nos teÍmos do n.o 13 do
artigo 18." da Portâria n." 83-A/2009, os caDdidatos que obteúâm uma
valoração infeÍior â 9,5 valores no método de seleção.

13 - Composição do Jfuii

Presidente: Maria Laura Guimaúes Casho Nunes, adjünta da diretora;
Vogais efetivos: Agostirho de Jesus Gonçalves Amoedo, subdiretor:

Cláudia Isabel Ferreira Corker, adjunta da diretoÍa;
Vogais suplentes: Carlos Femando Borges Matos Esculcas, âssessor

da direçào; Maria de Lurdes de Matos Silva Canalho, chefe de seÍiços
de admidshação escolar.

l3.l - O presidente de júri será substituído nas suas fâltâs € impe-
dimentos porum dos vogais efetivos.

13.2 - Nos termos dâ aliíea Í) do ú." 3 do artigo 19.. da Portaria
n." 83-A/2009, os criterios de apleciação e de ponderâção do método
de seleção, bem oomo o sistema de classificaÇâo final dos candidatos.
incluindo a respetiva fórmula classificativ4 constam das âtas das reu-
niôes do júri do prccedimento, as quais serão facultadas aos candidatos,
no pmzo de 3 dias úteis, sempre que solicitâdas.

14 - Exclusão e trotificação dos caúdidatos - Os catrdidâtos ex-
cluídos seião notificados por uma das fomas previstas tro n.o 3 do
atigo 30." da Portaria II.' 83-A-/2009, para Íealização da audiência dos
itrteressados íos t€rmos do Código do Procedimento Adúinistrâtivo. As
alegaçôes a proferir. pelos mesmos devem ser feitas em formulário pIó-
púo, aprovado pelo Despacho n.' I I 32112009, de 8 de maio, publicado
io Diárío da República, 2.' serie, n.o 89, de 8 de maio, dispohibilizâdo
no etrdereço eletródco da Direção-Geml da AdÍninistração e Emprego
Público (DGAEP), ern *'ww. dgaep.gov.pt, pod€ndo ser obtido na página
eletrónica oujuÀto dos serviços administÍativos da Escola Secudiiía
Infaíta D. Maria, Coimbra.

I 5 - A ordenação finâl dos ca[didatos âdmitidos que completem o
pÍocedimento co[cursal é efetuada de acordo com a escala classificativa
de 0 a 20 valoÍes com vâlomçào às centésiúas em resultado da classi-
ficação quantitativa obtida no método de seleção.

16 Critério de desempate:
16.1 - Em caso de igualdade de valoúção, os critérios de desempate

a adotar são os constantes do ârtigo 35.ô da Portaria n." 83-4./2009.
1 6.2 - PaÉ efeitos da alinea á) do !." I do aÍtigo 35 .' dâ referida

Portaria e nos termos do o.' 3 do artigo 3." do Decreto-Lei n.o 2912001,
de 3 de fevereiro, neste pÍocedimento concüsal o candidato com defi-
ciência tem prcferênciâ em igualdade de classificação, a qualprevalece
sob qualquer outla preferência legal.

1 7 - A lista unitária de ordenâção finâl dos candidâtos aprovâdos
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efei-
tos de audiência de interessados, nos temos do aÍigo 36.o da Portaria
ü.'83-A/2009.

1 7.1 - A lista utritária da ordenação Íinal dos candidatos, após homo-
logação da Diretora da Escola SecündiiÍia Iúfanta D. Maria, Coimbú,
é afixada nas respetivas instalações em local visível e público e dispo-
nibilizada na página eletrónica da Escola Secundtuia Infanta D. Maria,
Coimbra, sendo ainda publicado um aviso r$ Diárío da Repúblíca,
2.' série, com iúformaçào sobre a sua publicitâção.

18 - Prazo de validâde: O procedimento concusal é válido para
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do
previsto no n.' 2 do artigo 40.' da Portâriâ n." 83-t2009.

19 - Em cumprimetrto da alíoea l?) do artigo 9.' da Consrituição,
«A Adminisfação Pública, enquanto e idade empregadom, promove
ativametrte uma politica de igualdade de oportunidades, entÍe homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progrcssão proÍissional, provi-
denciaDdo escopulosame[te no seítido de evitar, toda e qualquer foÍmâ
de discriminação».

20 - Nos temos do dispostorL" I do dtigo 19."daPoÍtârian." 83-A2009,
o presente aviso é púlicitado Íro Diátio do Repúàlr-ca, 2.' série, bem como
na página eletrónica da Escola Secuoditia Iofaúta D. Mariâ, Coimbm"
nâ Bolsa de Emprego Público (www.bep.govpt), no 1." dia útil seguinre
à pl;.bbcaçâo no Diárto da Repúblíca,2.u série, e, no prazo milximo de
três dias úteis codados da mesma data, num jomâl de expanúo nacional.

9 de novembro de 2017.- ADietora, Helena Maria de Oliveia
Sithões.
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