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Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Santarém
Despacho (extrato) n.º 4626/2018
Nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, torna-se público que foi extinto o vínculo de emprego público,
por denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, de acordo com a alínea d) do n.º 1, do artigo 289.º e n.º 1,
do artigo 304.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, da docente do Quadro de Zona
Pedagógica Teresa do Carmo de Castro Neves dos Santos, posicionada
no índice remuneratório 167, com efeitos a 14 de março de 2018.
27 de abril de 2018. — A Diretora, Maria Helena Soares Carreira
Vieira.
311309888
Despacho (extrato) n.º 4627/2018
Nos termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que foi extinto o vínculo de emprego
público, por falecimento da docente do Quadro de Agrupamento Ilda
Maria Cordeiro Leandro, posicionada no 6.º escalão, índice 245, com
efeitos a 18 de março de 2017.
27 de abril de 2018. — A Diretora, Maria Helena Soares Carreira
Vieira.
311309636

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, Amadora
Aviso (extrato) n.º 6197/2018
Nos termos do disposto nos artigos 21.º, 22.º, 22.º-A e 22.º-B do
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público que se encontra
aberto o procedimento concursal prévio de recrutamento para o lugar
de Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, Amadora,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República.
Regulamento do Procedimento Concursal para a eleição do Diretor
do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, Amadora
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento estabelece as condições de acesso e normas do concurso para a eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves — Amadora, sito na Avenida João Paulo II,
2720-081 Amadora.
Artigo 2.º
Concurso
1 — Para efeitos de recrutamento do Diretor desenvolve-se um concurso a ser divulgado, por aviso de abertura.
2 — Podem ser opositores ao presente concurso os candidatos que
reúnam as condições estabelecidas nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
Artigo 3.º
Aviso de abertura
O aviso de abertura do procedimento concursal é publicitado:
a) Em suporte papel, em cada um dos estabelecimentos que compõem
o Agrupamento;
b) Por divulgação na página eletrónica do agrupamento de escolas e do serviço competente do Ministério da Educação e da Ciência;
c) Na 2.ª série do Diário da República;
d) Num jornal de expansão nacional, através de anúncio que contenha a referência ao Diário da República em que o referido aviso se
encontra publicado;
e) No placard externo da Escola Sede do Agrupamento.
Artigo 4.º
Prazo de Candidatura
As candidaturas deverão ser formalizadas até 10 dias úteis após a
publicitação do aviso no Diário da República e entregues pessoalmente

nos Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento de Escolas
Dr. Azevedo Neves, sito na Avenida João Paulo II, 2720-081 Amadora
ou enviadas por correio registado, com aviso de receção, expedido até
ao dia do prazo fixado.
Artigo 5.º
Candidatura
1 — O pedido de admissão é formalizado nos termos do disposto no
artigo 22.º e Artigo 22.º-A da Republicação do Decreto-Lei n.º 78/2008,
de 22 de abril.
2 — O requerimento da candidatura deverá ser dirigido à senhora
Presidente do Conselho Geral, acompanhado dos seguintes documentos:
a) Curriculum Vitae- Quatro exemplares, datados e assinados, assim
como uma cópia em suporte digital, onde constem todas as funções que
exerceu e a formação profissional possuída, acompanhado de provas
documentais, com exceção dos constantes no processo individual no
caso do candidato se encontrar no Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves;
b) Projeto de intervenção relativo ao Agrupamento — Quatro exemplares datados e assinados, bem como uma cópia em suporte digital,
contendo a identificação dos problemas, definição da missão, das metas
e das grandes linhas orientadoras da ação bem como a explicitação do
plano estratégico a realizar no decurso do mandato;
c) Declaração autenticada pelos Serviços Administrativos onde o
candidato exerce funções onde conste categoria, vínculo, o tempo de
serviço e o escalão;
d) Os candidatos podem indicar outros elementos devidamente comprovados demonstrativos do seu mérito.
Artigo 6.º
Avaliação dos candidatos
1 — As candidaturas são apreciadas por uma comissão designada
pelo Conselho Geral para o efeito em conformidade com o artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.
2 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos será fixada na Escola
Sede do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves e divulgada na
página eletrónica do Agrupamento, no prazo de 10 dias úteis, a contar
do término do prazo fixado para apresentação das candidaturas, sendo
esta a forma de notificação dos candidatos.
3 — A comissão procede à apreciação das candidaturas, tendo, obrigatoriamente, a ser considerado:
a) A análise do Curriculum Vitae de cada candidato, visando apreciar
a sua relevância para o exercício das funções de Diretor e do seu mérito;
b) A análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento, visando
apreciar profundamente o projeto nas diferentes escolas do Agrupamento
e a coerência entre os problemas diagnosticados, as estratégias de intervenção propostas, bem como os recursos a mobilizar para esse efeito;
c) O resultado da entrevista individual que visa apreciar as motivações
da candidatura e verificar se a fundamentação do projeto de intervenção
se adapta à realidade do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves.
4 — Após a apreciação dos elementos referidos a comissão elabora
um relatório de avaliação dos candidatos que é presente ao Conselho
Geral, fundamentando, relativamente a cada um, as razões que aconselham ou não a sua eleição.
5 — Sem prejuízo de um juízo avaliativo sobre as candidaturas em
apreciação, a comissão não pode, no relatório previsto no número quatro
do artigo 6.º proceder a qualquer seriação dos candidatos.
6 — A comissão pode considerar que nenhum dos candidatos reúne
condições para ser eleito.
Artigo 7.º
Eleição
1 — O Conselho Geral realiza a apreciação do relatório emitido pela
comissão podendo antes da eleição proceder à entrevista dos candidatos.
2 — Após a discussão e apreciação do relatório e eventual audição
dos candidatos o Conselho Geral procede à eleição do Diretor, por
voto secreto presencial, considerando-se eleito o que obtenha a maioria
absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral.
3 — Se nenhum candidato sair vencedor, o Conselho Geral reúne
novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo
escrutínio, sendo somente admitidos os dois candidatos mais votados
na primeira eleição sendo eleito aquele que obtiver maior número de
votos desde que respeitado o quórum legal exigido.
4 — O resultado da eleição do Diretor é comunicado para efeitos de
homologação, nos dez dias úteis, pelo Presidente do Conselho Geral à
DGAE (Direção-Geral da Administração Escolar) nos termos do n.º 4
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do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que procede
a homologação, considerando-se tacitamente homologado após o prazo
previsto por Lei.
Artigo 8.º

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho;».
23 de abril de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Cristina
Filomena Vasquez de Matos Marcelino.
311325366

Impedimentos e incompatibilidades
1 — Se algum dos candidatos for membro do Conselho Geral fica
impedido nos termos da Lei de participar nas reuniões ou comissões
convocadas para a eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas
Dr. Azevedo Neves.
2 — A substituição dos elementos referidos no número anterior só se
poderá realizar se o mesmo solicitar a renúncia ao cargo, sendo substituído pelo primeiro candidato não eleito, segundo a respetiva ordem
de precedência, na lista a que pertencia o titular do mandato, de acordo
com o n.º 4 do artigo 16.º da Republicação do Decreto-Lei n.º 78/2008,
de 22 de abril.
Artigo 9.º
Notificação de Resultados
1 — O resultado do processo concursal será dado a conhecer ao
Diretor eleito através de correio registado com aviso de receção, no dia
útil seguinte à tomada de decisão do Conselho Geral.
2 — O resultado do processo concursal é ainda divulgado no placard
exterior da Escola Sede do Agrupamento e na página eletrónica, no
prazo máximo de dois dias após a tomada de decisão do Conselho Geral.
Artigo 10.º
Tomada de Posse
O Diretor toma posse nos 30 dias subsequentes à homologação do
resultado eleitoral pelo Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares.
Artigo 11.º
Disposições Finais
As situações ou casos omissos neste regulamento são resolvidos
pelo Conselho Geral, respeitando a Lei e os regulamentos em vigor.
Este regulamento foi aprovado no Conselho Geral de 19 de abril
de 2018.
2 de maio de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Maria Eduarda
Vieira.
311314788

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Sintra
Declaração de Retificação n.º 355/2018
Procedimento concursal prévio à eleição do Diretor
No Aviso n.º 5474/2018, de 22 de março, publicado no Diário da
República n.º 79, de 23 de abril de 2018, retifica-se que:
No preâmbulo, onde se lê «Nos termos do disposto nos artigos 21.º
e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no artigo 5.º da Portaria
n.º 604/2008, de 9 de julho, torna-se público que se encontra aberto
procedimento concursal prévio à eleição de Diretor do Agrupamento de
Escolas Ferreira de Castro, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.»
deve ler-se «Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público que se encontra aberto
procedimento concursal prévio à eleição de Diretor do Agrupamento de
Escolas Ferreira de Castro, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.»;
No ponto 1, onde se lê «São requisitos de admissão ao procedimento
concursal os que constam dos pontos 3, 4 e 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua atual redação, e do artigo 2.º
da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho.» deve ler-se «São requisitos
de admissão ao procedimento concursal os que constam dos pontos 3,
4 e 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua
atual redação.»;
Na alínea b) do ponto 2.2, onde se lê «Projeto de Intervenção no
Agrupamento, de acordo com o que estabelece o n.º 3 do artigo 6.º da
Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho;» deve ler-se «Projeto de Intervenção
no Agrupamento, de acordo com o que estabelece o n.º 3 do artigo 22.º-A

Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga
Aviso n.º 6198/2018
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, e no artigo 5.º da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho, torna-se
público que se encontra aberto concurso para provimento do lugar de
Diretor do Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, nos seguintes termos:
1 — Os requisitos para 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,
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no
artigo 2.º da Portaria n.º 604/2008, de 9 de julho.
2 — Formalização da candidatura.
2.1 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação de um requerimento ao Presidente do Conselho Geral, em modelo
próprio do Agrupamento de Escolas, disponibilizado nos Serviços de
Administração Escolar da escola-sede e na página eletrónica do agrupamento (www.aemaximinos.net).
2.2 — O requerimento de admissão referido no ponto anterior deve
ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde
constem obrigatoriamente as funções exercidas até ao momento, períodos
e datas do exercício, a formação profissional e a situação atual na carreira:
serviço de origem, categoria, vínculo e tempo de serviço;
b) Projeto de intervenção, relativamente às escolas do agrupamento,
onde o candidato identifica os problemas, define a missão, as metas e
as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do
plano estratégico a realizar no mandato;
c) Certificados das declarações: fotocópia do Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão e do Cartão de Contribuinte, dos certificados das habilitações académicas e da formação profissional, declaração autenticada
dos serviços de origem comprovativos da situação atual do candidato;
d) Prova documental dos elementos constantes do curriculum, com
exceção dos que se encontrem arquivados no processo individual do
candidato desde que se encontre neste Agrupamento de Escolas.
2.3 — Os candidatos podem, ainda, fazer entrega ou declaração de
outros elementos, devidamente comprovados, que considerem relevantes
para apreciação da sua candidatura.
2.4 — Quaisquer elementos de caráter facultativo, entregues sem
comprovativo inequívoco, não são tidos em conta na apreciação da
candidatura.
2.5 — Os candidatos devem entregar todos os documentos referidos
nos pontos anteriores, pessoalmente, nos Serviços de Administração
Escolar da escola — sede do agrupamento (Escola Secundária de Maximinos — Braga), ou enviar, por correio registado com aviso de receção,
expedido até à data limite do prazo fixado, dirigido ao Presidente do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Maximinos — Braga,
Avenida Colégio Órfãos S. Caetano — Maximinos, 4700-235 Braga.
2.6 — A formalização da candidatura inclui a realização de uma entrevista individual que se realizará após a divulgação da lista de candidatos
admitidos a concurso, em hora e dia a comunicar, pela via mais expedita,
ao candidato com pelo menos 5 dias úteis de antecedência.
3 — Métodos de apreciação das candidaturas:
a) Análise do curriculum vitae;
b) Análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas;
c) Análise do resultado da entrevista.
4 — A lista dos candidatos admitidos a concurso afixa-se nos locais de estilo do Agrupamento, bem como na sua página eletrónica
(www.aemaximinos.net), no prazo de 5 dias úteis a partir da data do
termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas o que se
considera como meio único de notificação dos candidatos.
5 — A lista dos candidatos excluídos do concurso, cuja cópia e correspondentes despachos de exclusão se depositam nos serviços administrativos da escola-sede, para consulta dos interessados, será afixada
nos locais de estilo do Agrupamento, bem como na sua página eletrónica
(www.aemaximinos.net), no prazo de 5 dias úteis a partir da data do

