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8.3 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, dos seguintes documentos:
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
Fotocópia de declarações da experiência profissional;
Fotocópia dos documentos comprovativos das ações de formação
frequentadas com indicação da entidade que as promoveu, período em
que as mesmas decorreram e respetiva duração.
9 — Métodos de seleção
9.1 — Dada a urgência do procedimento e de acordo com a faculdade
prevista no n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008 e dos n.os 1 e 2 do
artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, será utilizado como único método
de seleção a avaliação curricular (AC).
9.2 — A Avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada
e tipo de funções exercidas. Para tal serão considerados e ponderados
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, e
que obrigatoriamente são os seguintes: Habilitação Académica de Base
(HAB) ou Curso equiparado, Experiência Profissional (EP) e Formação
Profissional (FP). Será expressa numa escala de 0 a 20 valores com
valoração às centésimas, sendo a classificação obtida através da média
aritmética ponderada das classificações dos elementos a avaliar, de
acordo com a seguinte fórmula:
AC =

2 × (HAB) + 4 × (EP) + 2 × (FP)
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10 — Composição do Júri
Presidente: José Temporão Simões Rodrigues, Adjunto do Diretor
Vogais efetivos: Maria Gorete Lobo Lima da Cruz, Assessora da
Direção e José Alberto Macedo Marques, Encarregado Operacional
Vogais suplentes: João António Rodrigues Coelho Teixeira, Assessor
da Direção e Francisco Xavier Oliveira Araújo, Assessor da Direção
10.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.
11 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os critérios de apreciação e de ponderação dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final
dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos
candidatos, no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas.
12 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do
artigo. 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, para realização
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas
em formulário próprio, aprovado por Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de
maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio,
disponibilizado no endereço eletrónico da Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), em www.dgaep.gov.pt, podendo
ser obtido na página eletrónica ou junto dos serviços administrativos
da Escola Secundária de Caldas das Taipas.
13 — A Ordenação final dos candidatos admitidos é efetuada de
acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores com valoração às
centésimas, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada um dos elementos do método de
seleção Avaliação Curricular.
13.1 — Critério de desempate:
13.1.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate a adotar são os constantes do n.º 1 do artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
13.1.2 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação
de igualdade de valoração e em situação não configurada pela lei como
preferencial, é efetuada de forma decrescente, tendo por referência os
seguintes critérios:
a) Valoração da Experiência Profissional (EP).
b) Valoração da Habilitação Académica de Base (HAB)
c) Preferência pelo candidato de maior idade.
14 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor da Escola Secundária de Caldas das Taipas, é afixada
nas respetivas instalações em local visível e público e disponibilizada
na página eletrónica http://www.esct.pt, sendo ainda publicado um
aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação sobre a sua
publicitação.
15 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado no Diário da República,

2.ª série, bem como na página eletrónica desta Escola Secundária de
Caldas das Taipas, http://www.esct.pt, na Bolsa de Emprego Público
(BEP) e, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data,
num jornal de expansão nacional.
16 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto
no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 — Prazo de reclamação: 48 horas após a afixação da lista graduada
dos candidatos.
29 de agosto de 2014. — O Diretor, José Augusto Ferreira Araújo.
208059496

Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina
da Serra, Leiria
Aviso n.º 9975/2014
O Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina da Serra
torna público que se encontra aberto um procedimento concursal a
partir de publicação deste jornal, por um período de cinco dias úteis
para contratar trabalhadores em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo a tempo parcial, nos termos da Lei n.º 35/2014 de 20
de junho, que aprova a lei geral do trabalho em funções públicas, com o
âmbito de aplicação fixado nos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 12-A/2008 de
27 de fevereiro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e
de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, conjugado com a 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.
1 — 1 (um) Contrato de trabalho com a duração de 4 horas/dia
2 — Local de Trabalho: Estabelecimentos de Ensino deste Agrupamento
3 — Função: Prestação de Serviço/ Tarefas — serviço de limpeza
4 — Remuneração ilíquida /hora — 2,80€ (dois euros e oitenta cêntimos)
5 — Duração do Contrato: 15 de setembro de 2014 a 12 de junho
de 2015
6 — Requisitos legais exigidos — Escolaridade obrigatória, de acordo
com a idade do candidato, que pode ser substituída por experiência
profissional comprovada.
Habilitações literárias;
Experiência profissional;
Experiência no Agrupamento;
Qualificação profissional/formação;
7 — Critérios de seleção:
7.1 — Habilitações literárias — (25 %)
7.2 — Experiência profissional com alunos (35 %)
7.3 — Experiência de serviço no Agrupamento de escolas — (40 %)
8 — Prazo e procedimento de formalização das candidaturas:
a) As candidaturas devem ser apresentadas no prazo de 5 dias úteis,
contados da data da publicação no Diário da República, em requerimento
(Formulário tipo; disponível no site e nos Serviços Administrativos da
Escola), dirigido à Diretora do Agrupamento atrás referido, entregue
pessoalmente ou mediante correio registado com aviso de receção para
Rua Carlos J. Moreira n.º 101 2420-115 Caranguejeira;
b) As candidaturas devem ser instruídas, sob pena de exclusão do
candidato:
Documento comprovativo das habilitações literárias;
Fotocópia do Bilhete de Identidade e de contribuinte ou do cartão
de cidadão.
9 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Conceição Pereira Catarino — Adjunta do Órgão
de Gestão
Vogais Efetivos: Clara Maria Salgueiro Simões — Coordenadora
Técnica; Patrícia Cristina Brígido Carreira, Assistente Operacional.
Vogais suplentes: Maria Fernanda Ferreira Gameiro Menino — Assistente Técnica;
Ana Cristina Pereira Santos (Assistente Operacional)
A lista de graduação final dos candidatos será afixada nas instalações
desta escola e no sítio de Internet deste agrupamento.
Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram
durante o ano escolar 2014/2015.
28 de agosto de 2014. — A Diretora, Ilda Graciela Duro.
208057292

