
7506  Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — 13 de março de 2018 

 Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, Armamar

Despacho n.º 2559/2018

Delegação de competências no Subdiretor, Adjuntos da Diretora
e Coordenadores de Estabelecimento

1 — Nos termos das disposições conjugadas dos artigos 44.º a 50.º do 
Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, no uso da competência própria, que me 
é conferida pelo disposto no ponto 7 do Artigo 20.º do Decreto -Lei 
n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012 de 2 de julho, na qualidade de diretora do Agrupamento de 
Escolas Gomes Teixeira, Armamar, delego, sem possibilidade de sub-
delegação, no subdiretor, adjuntos e coordenadores de estabelecimento 
as seguintes competências:

No subdiretor, Joaquim Manuel Calheiros Duarte, as seguintes com-
petências:

a) Substituir a diretora nas suas faltas ou impedimentos;
b) Integrar o conselho administrativo na qualidade de vice-

-presidente;
c) Representar o Agrupamento em sessão ou reunião, sempre que 

mandatado pela diretora;
d) Coordenar as atividades do PTE/TIC e gerir os recursos que lhe 

estão afetos;
e) Coordenar o envolvimento do agrupamento em projetos de nível 

nacional e internacional;
f) Superintender os procedimentos e candidaturas financeiras no 

âmbito do Fundo Social Europeu (FSE);
g) Superintender a gestão das plataformas de aquisição de compras 

e JPM;
h) Dinamizar a constituição da Associação de Estudantes;
i) Coordenador o processo de Autoavaliação do Agrupamento;
j) Coordenar, em articulação com a diretora, os assuntos pedagógicos 

do ensino secundário;
k) Convocar e presidir a reuniões que entenda necessárias para o bom 

funcionamento das áreas que superintende/acompanha e coordena;
l) Assinar todos os documentos que estão relacionados com as com-

petências referidas nos pontos anteriores;

Na adjunta da diretora, Maria da Anunciação Gonçalves Pinheiro, as 
seguintes competências:

a) Representar o Agrupamento em sessão ou reunião, sempre que 
mandatada pela Diretora;

b) Coordenar a elaboração de horários de pessoal docente na Edu-
cação Pré -Escolar;

c) Coordenar a elaboração de horários de pessoal docente no Primeiro 
Ciclo;

d) Coordenar o processo de matrículas e transferências de alunos na 
Educação Pré -Escolar e Primeiro Ciclo;

e) Coordenar a constituição de turmas da educação Pré -Escolar e do 
Primeiro Ciclo;

f) Acompanhar, em articulação com a diretora, os assuntos pedagógi-
cos relacionados com a educação pré -escolar e do primeiro ciclo;

g) Integrar júri de seleção de docentes das Atividades de Enrique-
cimento Curricular do Primeiro Ciclo, se solicitado pela entidade pro-
motora;

h) Coordenar os procedimentos inerentes à avaliação externa dos 
alunos do Primeiro Ciclo;

i) Assinar todos os documentos que estão relacionados com as com-
petências referidas nos pontos anteriores;

j) Convocar e presidir a reuniões que entenda necessárias para o bom 
funcionamento das áreas que superintende/acompanha e coordena;

No adjunto da diretora e coordenador de estabelecimento da Escola 
Básica José Manuel durão Barroso, José António Fernandes Guedes, as 
seguintes competências:

a) Representar o Agrupamento em sessão ou reunião, sempre que 
mandatado pela Diretora;

b) Superintender a gestão diária de horários de pessoal docente no 
Primeiro Ciclo na EB José Manuel Durão Barroso;

c) Elaborar e gerir horários de pessoal não docente na EB José Manuel 
Durão Barroso;

d) Acompanhar o desenvolvimento do Plano Anual de Atividades 
e Atividades de Enriquecimento Curricular na EB José Manuel durão 
Barroso;

e) Avaliar o pessoal não docente em exercício de funções na EB José 
Manuel Durão Barroso;

f) Superintender o serviço de refeições na EB José Manuel Durão 
Barroso, assinar mapas respeitantes a este serviço a remeter à autarquia 
através dos Serviços da Administração escolar;

g) Acompanhar o plano de transportes dos alunos do Primeiro Ciclo;
h) Coordenar o Plano de Segurança na EB José Manuel Durão Bar-

roso;
i) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos do Primeiro Ciclo, 

no respeitante à aplicação de medidas disciplinares corretivas;
j) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como outros 

recursos educativos afetos ao Primeiro Ciclo, em articulação com a 
diretora e município;

k) Convocar e presidir a reuniões que entenda necessárias para o bom 
funcionamento das áreas que superintende e coordena;

l) Assinar todos os documentos que estão relacionados com as com-
petências referidas nos pontos anteriores;

m) Abrir, assinar e despachar expediente na EB José Manuel Durão 
Barroso, remetendo -o aos Serviços Administrativos na escola -sede;

Na coordenadora do Jardim de Infância de Armamar, Rosália Lucena 
Botelho:

a) Avaliar o pessoal não docente em exercício de funções no Jardim 
de Infância.

2 — A presente delegação de competências não prejudica a prática 
de atos necessários e urgentes no âmbito da gestão corrente diária do 
Agrupamento.

O presente despacho produz efeitos desde 20 de julho de 2017, ficando 
ratificados, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do CPA, todos 
os atos que, no âmbito dos poderes ora delegados, tenham sido praticados 
até à data de assinatura deste despacho.

12 de fevereiro de 2018. — A Diretora, Ana Cristina Guimarães 
Mexia Leitão.

311181307 

 Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra

Aviso n.º 3281/2018
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto o 
procedimento concursal prévio à eleição do Diretor da Escola Secundária 
Infanta D. Maria, Coimbra, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia 
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República, 
2.ª série.

1 — Os requisitos da admissão ao concurso são os estipulados nos 
pontos 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — As candidaturas devem ser formalizadas em suporte digital e su-
porte de papel através de apresentação de um requerimento de candidatura 
a concurso dirigido ao Presidente do Conselho Geral, em modelo próprio, 
disponibilizado na página eletrónica da Escola Secundária Infanta D. Maria 
(http://www.esidm.pt) e nos serviços de administração escolar, podendo 
ser entregue pessoalmente, em envelope fechado, nos SAE, das 9h00 às 
16h30, ou remetido por correio registado com aviso de receção, dirigido 
ao Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária Infanta D. Maria, 
para a Rua Infanta D. Maria — 3030 -330 Coimbra, expedido até ao termo 
do prazo fixado para apresentação das candidaturas;

3 — Ao requerimento serão anexados, em suporte de papel e em 
formato eletrónico, os seguintes documentos:

3.1 — Curriculum Vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, 
contendo todas as informações consideradas pertinentes, incluindo as 
funções que tem exercido, e acompanhado de prova documental, com 
exceção daquela que já se encontre arquivada no respetivo processo 
individual e este se encontre na escola;

3.2 — Projeto de Intervenção relativo à escola, datado e assinado, 
contendo obrigatoriamente a caraterização da comunidade escolar, iden-
tificação de problemas, definição da missão/objetivos/estratégias, bem 
como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato;

3.3 — Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a 
categoria, o vínculo e o tempo de serviço;

3.4 — Fotocópia do documento comprovativo da posse de qualifi-
cação para o exercício das funções de Administração e Gestão Escolar;

3.5 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações 
literárias e dos certificados de formação profissional realizada;

3.6 — Certificado de registo criminal.
3.7 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elemen-

tos, devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para 
apreciação do seu mérito.
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3.8 — O Projeto de Intervenção deverá obedecer ao formato indi-
cado no Regulamento do Procedimento Concursal para a Eleição do 
Diretor, disponível na página eletrónica da escola e nos serviços de 
administração escolar.

4 — Os métodos de avaliação das candidaturas são os estipulados 
no n.º 5 do artigo 22.º -B do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e 
no Regulamento do Procedimento Concursal para a Eleição do Diretor.

Os métodos de avaliação são os seguintes:
4.1 — Análise do curriculum vitae, visando apreciar a sua relevância 

para o exercício das funções de diretor e o seu mérito;
4.2 — Análise do Projeto de Intervenção na escola, visando apreciar 

a coerência entre os problemas diagnosticados e as estratégias de inter-
venção propostas com base nos seguintes parâmetros:

4.2.1 — Conhecimento da realidade da escola à qual se candidata 
como Diretor;

4.2.2 — Conhecimento da realidade educativa e das problemáticas 
inerentes a esta realidade;

4.2.3 — Pertinência das estratégias de intervenção apresentadas e 
adequação dos procedimentos para a sua concretização;

4.2.4 — Conhecimento de gestão administrativa e financeira tendo 
em vista a qualidade.

4.3 — Entrevista individual, visando apreciar, de forma objetiva e 
sistemática, a adequação das capacidades demonstradas ao perfil das 
exigências do cargo a que se candidata, de acordo com os seguintes 
parâmetros:

4.3.1 — Interesses e motivações profissionais;
4.3.2 — Capacidade de explicação e de aprofundamento das infor-

mações transmitidas no Projeto de Intervenção;
4.3.3 — Capacidade de relacionamento;
4.3.4 — Conhecimento da natureza das funções a exercer e das con-

dicionantes da intervenção;
4.3.5 — Capacidade de direção e liderança.
5 — A análise das candidaturas e a verificação dos requisitos de ad-

missão é feita por uma comissão designada para o efeito pelo Conselho 
Geral que procede ao exame dos requisitos de admissão a concurso, 
conforme o estipulado no Regulamento para a eleição de Diretor da 
Escola Secundária Infanta D. Maria.

6 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na 
Escola Secundária Infanta D. Maria no prazo de 10 (dez) dias úteis após 
a data limite da apresentação das candidaturas e divulgadas, no mesmo 
dia, na página eletrónica da escola, sendo esta a forma de notificação 
dos candidatos.

7 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e Código de 
Procedimento Administrativo.

27 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, António 
Luís Alves Correia Umbelino.

311164954 

 Agrupamento de Escolas João de Deus, Faro

Aviso n.º 3282/2018
Nos termos do disposto nos artigos 33.º e 34.º, nos n.º 2,3,4 e 6 do 

artigo 36.º, artigos 37.º e 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conju-
gado com o 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 16/01/2018, da Senhora Diretora-
-Geral dos Estabelecimentos Escolares, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso no Diário 
da República, procedimento concursal em regime de contrato a termo 
resolutivo certo, a tempo parcial.

Tipo de oferta: 2 contratos, a termo resolutivo certo, a tempo parcial;
Função: Prestação de serviços/tarefas de limpeza;
Remuneração ilíquida: 3,67 €/hora (3h e 30m/dia);
Requisitos habilitacionais: Escolaridade obrigatória (mediante idade) 

que pode ser substituída por experiência profissional comprovada;
Duração do contrato: Desde a data da assinatura do contrato até 15 de 

junho de 2018.

 Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, 
Sobral de Monte Agraço

Despacho (extrato) n.º 2560/2018
Joaquina da Costa Martins Ferreira Lourenço, Diretora do Agrupa-

mento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral, no uso das competên-
cias que lhe foram conferidas pela lei e em conformidade com o disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 26.º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, 
procede à prorrogação excecional da situação de mobilidade interna 
intercategorias da Assistente Operacional Sandra Cristina Lopes Silva 
Rodrigues, para o exercício de funções de Encarregado Operacional com 
efeitos a 01 janeiro de 2018 até 31 dezembro de 2018.

20/02/2018. — A Diretora, Joaquina da Costa Martins Ferreira Lou-
renço.

311163463 

 Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos

Aviso n.º 3283/2018
Nos termos do disposto do artigo 132.º do Decreto -Lei n.º 41/2012, 

de 21 de fevereiro do Estatuto da Carreira Docente, torna -se público 
que se encontra afixada, para consulta, na sala dos professores a lista 
de antiguidade do pessoal docente desta escola com referência a 31 de 
agosto de 2017.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República para apresentarem a reclamação 
ao dirigente máximo do serviço.

27 de fevereiro de 2018. — O Diretor, José Augusto Lopes.
311163722 

 Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente

Aviso n.º 3284/2018
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a lista nominativa do pes-
soal docente do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, cuja 
relação jurídica de emprego público cessou por motivo de aposentação 
no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2017: 

Local de trabalho — Sede: Escola Secundária João de Deus, Faro, 
Av. 5 de outubro.

Apresentação e formalização da candidatura: Mediante impresso pró-
prio, fornecido aos interessados nos serviços administrativos da escola, 
no seguinte horário: 10h às 12.30 h e das 14h às 15.30h.

Método de seleção: Avaliação curricular;
Documentos a apresentar, acompanhados do impresso de candidatura: 

Cópia do Bilhete de Identidade/cartão de Cidadão, cópia do Certificado 
de Habilitações Literárias, Curriculum e/ou quaisquer outros documentos 
que o candidato considere importantes, designadamente, os comprova-
tivos de qualificação e experiência profissional.

As candidaturas que não apresentem os documentos acima referidos, 
serão objeto de exclusão.

Composição do Júri que selecionará os candidatos:
Presidente: Carlos Augusto Repolho Silva
1.º Vogal: José Francisco dos Santos Figueira
2.º Vogal: Maria de Lourdes Venâncio Mateus Jerónimo

Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o ano letivo de 2017/2018.

26 de fevereiro de 2018. — O Diretor, Carlos Manuel Guerreiro 
Gomes Luís.

311163763 

Nome Categoria Índice Data cessação

M.ª Eunice Pereira Fernandes Bernardino . . . . . . . . . . . . . . . . . Professora do Quadro Agrupamento  . . . . . . . . . . . . 205 30-04-2017
Maria Manuela Silva Ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professora do Quadro Agrupamento  . . . . . . . . . . . . 299 30-04-2017

 27 de fevereiro de 2018. — A Diretora, Lígia Maria Pascoal de Almeida.
311165318 


