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Augusta dos Santos Silva, para o exercício de funções de Encarregada
Operacional.
21 de janeiro de 2014. — O Diretor, Manuel António de Almeida
Portugal.
207586967

Nos termos do n.º.2 do artigo 52.º da Lei n.º.83-C/2013 de 31 de
dezembro, prorrogo até 31 de dezembro de 2014, a situação de mobilidade interna intercategorias da assistente técnica Ana Cristina da Cunha
Rodrigues Ferreira Bessa, para o exercício de funções de Coordenadora
Técnica.
21 de janeiro de 2014. — O Diretor, Manuel António de Almeida
Portugal.
207586594

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
Aviso n.º 2159/2014
Ao abrigo da Portaria n.º 221/2013, de 8 de julho e nos termos do
disposto na alínea c) do Artigo 251.º e do Artigo 254.º do Anexo I à
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e em cumprimento do disposto na
alínea d) do n.º 1 do Artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
faz-se público a Lista Nominativa do Pessoal que cessou funções por
motivo de rescisão por mútuo acordo em 31 de dezembro de 2013.
Categoria

Benilde Joaquina Pereira Santos Assistente Técnico
Rocha.

Posição
remuneratória

Entre a 7.ª
e a 8.ª

31 de janeiro de 2014. — A Diretora, Anabela Rodrigues de Lemos.
207588295

Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, Leiria
Aviso n.º 2160/2014
O Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus torna público que
pretende contratar três Assistentes Operacionais para Serviços de Limpeza, em regime de termo resolutivo certo a tempo parcial, nos termos
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Número de trabalhadores: três;
(Ou eventuais contratações que ocorram durante o presente ano Escolar);
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus;
Função: prestação de serviços/tarefas — Serviço de limpeza e outros;
Horário semanal: horário a distribuir de acordo com as necessidades
de serviço;
Remuneração ilíquida: € 2,80 por hora; acresce subsídio de refeição
na prestação diária de trabalho, para o 2.º e 3.º período;
Duração do contrato: até 13 de junho;
Requisitos exigidos: escolaridade obrigatória.
Condições de referência:
1) Habilitações literárias;
2) Experiência profissional;
3) Experiência na unidade orgânica;
4) Experiência com alunos com necessidades educativas especiais;
5) Entrevista pessoal.
Critérios de seleção:
1) Habilitações literárias (15 %):
Escolaridade obrigatória de acordo com a idade do candidato — 8;
12.º Ano de escolaridade — 9;
Ensino superior — 10.
2) Experiência profissional com crianças (20 %):
Sem experiência — 0;
Até cinco anos letivos — 8;
De cinco a dez anos letivos — 9;
Mais de dez anos letivos — 10.

Sem experiência — 0;
Até cinco anos letivos — 8;
De cinco a dez anos letivos — 9;
Mais de dez anos letivos — 10.
4) Experiência com alunos com necessidades educativas especiais
(20 %):

Despacho n.º 2298/2014

Nome

3) Experiência na unidade orgânica/serviço (30 %):

Sem experiência — 0;
Até um ano letivo — 8;
De dois a cinco anos letivos — 9;
Mais de cinco anos letivos — 10;
5) Entrevista pessoal (15 %).
Prazo do concurso: cinco dias úteis a contar da data de publicação
do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro;
Prazo de reclamação: 48 horas após afixação da lista.
As candidaturas deverão ser formalizadas em impresso próprio que
será fornecido aos interessados durante as horas normais de expediente,
nos serviços de administração escolar do Agrupamento.
Composição do júri:
Presidente: Maria Irene Marques Vieira (Subdiretora);
Vogais efetivos: Maria Alexandra dos Reis Fontes (Adjunta do Diretor) e Idalina Santos Barroca Fonseca (Coordenadora dos Assistentes
Operacionais);
Vogais suplentes: Isabel Maria Gonçalves Ribeiro (Adjunta do Diretor)
e Ana Maria Pereira de Sousa Santos (Coordenadora Técnica).
31 de janeiro de 2014. — O Diretor, António Manuel Oliveira.
207586934
Aviso n.º 2161/2014
Para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99
de 31 de março, torna-se público que se encontra afixada na sala de
professores da escola sede do agrupamento a lista de antiguidade do
pessoal docente, com referência a 31 de agosto de 2013.
De acordo com o artigo 96.º do referido decreto-lei, os docentes
dispõem de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República para reclamação junto do dirigente máximo
do serviço.
3 de fevereiro de 2014. — O Diretor, António Manuel Oliveira.
207587777
Aviso n.º 2162/2014
Para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99 de
31 de março, torna-se público que se encontra afixada na sala de pessoal,
da escola sede do agrupamento, a lista de antiguidade do pessoal não
docente, com referência a 31 de dezembro de 2013.
De acordo com o artigo 96.º do referido decreto-lei os não docentes
dispõem de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso
no Diário da República para reclamação junto do dirigente máximo
do serviço.
3 de fevereiro de 2014. — O Diretor, António Manuel Oliveira.
207590319

Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto
Aviso n.º 2163/2014
Procedimento concursal de recrutamento para ocupação de 4 postos
de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo
certo a tempo parcial de acordo com o Aviso n.º 552/2014 do D. R.,
2.ª série n.º 8 de 13 de janeiro de 2014.
Nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
avisam-se os interessados de que se encontram publicadas na página
eletrónica da Escola Secundária Filipa Vilhena, em www.filipa-vilhena.
edu.pt, e afixadas no átrio do edifício da Escola, sito na Rua do Covelo,
205, no Porto, as listas de ordenação final dos candidatos aprovados e
excluídos no âmbito do procedimento concursal em epígrafe.

