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c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didático e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
d) Exercer atividades de apoio aos serviços de ação social escolar,
laboratórios, refeitório, bar e bibliotecas escolares, de modo a permitir
o seu normal funcionamento;
e) Reproduzir documentos com utilização de equipamento próprio,
assegurando a sua manutenção e gestão de stocks necessários ao seu
funcionamento;
f) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens com vista a assegurar um bom ambiente educativo;
g) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
h) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e,
em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno à unidade de
prestação de cuidados de saúde;
i) Efetuar, no interior e exterior, tarefas de apoio de modo a permitir
o normal funcionamento dos serviços.
3 — Ser detentor da escolaridade obrigatória (considerando a data de
nascimento) ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o
grau de complexidade 1, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1
do artigo 86.º da LTFP. A título excecional, no presente procedimento
concursal é admissível em substituição do nível habilitacional, a relevância da formação ou experiência profissionais conforme o n.º 2 do
artigo 34.º da LTFP.
4 — O prazo de candidatura é de 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República.
5 — A publicitação integral deste aviso deverá ser consultada na Bolsa
de Emprego Público (BEP).
24 de maio de 2019. — O Diretor, José João Espadinha.
312328843

Agrupamento de Escolas de Fragoso, Barcelos
Aviso (extrato) n.º 9988/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e
categoria de assistente operacional.
1 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 125-A/2019, de
30 de abril, Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e Código do
Procedimento Administrativo.
2 — Caracterização do posto de trabalho: assistente operacional.
3 — Local de trabalho: estabelecimentos de ensino do Agrupamento
Vertical de Escolas de Fragoso.
4 — Remuneração base: (euro) 635,07.
5 — Habilitações: escolaridade obrigatória (considerando a data de
nascimento).
6 — Requisitos de Admissão: os requisitos gerais de admissão estão
definidos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
7 — Os métodos de seleção e critérios de avaliação estão publicados
na página eletrónica do Agrupamento e afixados na Escola sede do
Agrupamento
8 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria
n.º 125-A/2019, o presente aviso é publicitado no Diário da República,
2.ª série, por extrato, bem como no sítio da Internet deste Agrupamento
de Escolas de Fragoso e na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.
23 de maio de 2019. — O Diretor, Manuel Soares Amorim.
312327896

procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado para o preenchimento de
2 postos de trabalho do Agrupamento de Escolas Francisco Simões, na
categoria de assistente técnico, da carreira de assistente técnico.
2 — Legislação aplicável: Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP); Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de
abril e Código do Procedimento Administrativo.
3 — Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas Francisco Simões,
sita na Rua Jorge Pereira, Laranjeiro — 2810-235 Almada.
4 — O procedimento concursal destina-se à ocupação de 2 postos de
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, nos termos constantes do artigo 40.º e seguintes
da LTFP.
5 — Fundamentos para a abertura do procedimento concursal comum:
o presente procedimento concursal é aberto no âmbito do PREVPAP, para
regularização das situações de trabalho precário previstas no artigo 3.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
6 — Caracterização do posto de trabalho: Os postos de trabalho a
ocupar caracterizam-se pelo exercício de funções correspondentes à
categoria de assistente técnico da carreira com a mesma designação, tal
como descrito no Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da LTFP para
os serviços administrativos dos agrupamentos de escolas ou escolas
não agrupadas, compreendendo designadamente as atividades inerentes à gestão de alunos, pessoal, orçamento, contabilidade, património,
aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente.
7 — Habilitações literárias exigidas: Ser titular do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado, a que corresponde o grau
de complexidade 2 de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 86.º da LTFP.
8 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador:
8.1 — Exerça ou tenha exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional da carreira/categoria de assistente técnico, sem o vínculo jurídico adequado, reconhecido nos termos do artigo 3.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
8.2 — Ser detentor dos requisitos cumulativos, enunciados no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe a desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
8.3 — Possuir as habilitações literárias constantes do ponto 7. do
presente aviso.
8.4 — A título excecional, no presente procedimento concursal é admissível em substituição do nível habilitacional, a relevância da formação
ou experiência profissionais conforme o n.º 2 do artigo 34.º da LTFP e
nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro.
9 — Prazo de apresentação das candidaturas:
9.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica do
Agrupamento de Escolas Francisco Simões.
10 — A publicação integral deste aviso encontra-se na página eletrónica do agrupamento, em local de estilo e na Bolsa de Emprego
Público (BEP).
24 de maio de 2019. — A Diretora, Augusta Maria Leocádia de
Oliveira Fernandes Delgado.
312331475

Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão
Aviso n.º 9990/2019

Agrupamento de Escolas Francisco Simões, Almada
Aviso (extrato) n.º 9989/2019
1 — Nos termos do disposto nos artigos 9.º e 10.º da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, torna-se público que por despacho do Diretor do
Agrupamento de Escolas Francisco Simões, de 08/05/2019, no uso das
competências que lhe foram delegadas pelo Despacho n.º 2104/2019 da
Diretora-Geral da Administração Escolar, proferido em 25 de fevereiro
de 2019, publicado em 1 de março de 2019 no Diário da República,
2.ª série, n.º 43, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso, na Bolsa de Emprego Público (BEP),

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a
carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista
assegurar necessidades permanentes, e constituição de reversa de
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas e termo resolutivo,
tendo em vista assegurar necessidades transitórias.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo 11.º da Portaria

