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a Monitorização da Investigação e Desenvolvimento (EMID), na depen-
dência da Direção de Serviços de Estatísticas da Ciência e Tecnologia 
e da Sociedade da Informação (DSECTSI). Pelo mesmo despacho foi 
designada Chefe da EMID a Técnica Superior desta Direção de Serviços, 
Catarina Andreia Santos Carreira.

A delegação de competências constitui instrumento privilegiado de 
gestão, enquanto meio que propicia a redução de circuitos de decisão e 
uma gestão mais célere e desburocratizada.

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 47.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 
07 de janeiro, e do artigo 8.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado 
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atual, no uso das 
minhas competências próprias, delego na Chefe de Equipa Multidiscipli-
nar para a Monitorização da Investigação e Desenvolvimento, Catarina 
Andreia Santos Carreira, sem autorização para subdelegar, os seguintes 
poderes, no âmbito da respetiva equipa:

a) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cum-
primento do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores em 
funções públicas da sua equipa multidisciplinar;

b) Justificar ou injustificar faltas aos trabalhadores em funções pú-
blicas da sua equipa multidisciplinar.

O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro do corrente ano.
23 de janeiro de 2019. — A Diretora de Serviços de Estatísticas da 

Ciência e Tecnologia e da Sociedade da Informação, Maria Filomena 
Pereira Oliveira.

312010917 

 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, Braga

Aviso n.º 2382/2019
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, e, após homologação do Diretor, torna -se público que se 
encontra afixado em local visível na Escola sede do Agrupamento de 
Escolas Alberto Sampaio, Braga e igualmente disponível na respetiva 
página electrónica, a lista unitária de ordenação final, devidamente ho-
mologada, relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento 
para a ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, da carreira de 
assistente operacional, restrito a candidatos abrangidos pelo programa 
de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP).

26 de dezembro de 2018. — O Diretor, João Manuel Esteves Dias 
de Andrade.

312009832 

 Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, Seixal

Aviso n.º 2383/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A de 2011 de 6 de abril, torna -se 
público que a lista unitária de ordenação final dos candidatos, referente 
ao procedimento concursal comum de regularização extraordinária dos 
vínculos precários, foi homologada em 31 de outubro de 2018, para a 
constituição de relação jurídica de emprego público em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
o preenchimento de sete postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional, publicado na Bolsa de Emprego Público, código 
n.º OE201809/0877. A lista de ordenação final encontra -se afixada em 
local visível nas instalações e na página eletrónica do Agrupamento de 
Escolas de Pinhal de Frades:

Anabela Dilar Durão de Carvalho Amante — 16,42
Eva Maria Gonçalves Vieira Fialho — 18,08
Maria de Fátima Filipe dos Santos Caldoneiro — 16,96
Paula Cristina dos Santos Pereira — 17,09
Vilma Alexandra Ribeiro Reis Duarte — 16,64
17 de janeiro de 2019. — A Diretora, Maria do Carmo Marujo Pires 

de Carvalho Branco.
312014927 

 Agrupamento de Escolas de Prado, Vila Verde

Aviso n.º 2384/2019

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
seis (6) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, para 
a carreira e categoria de assistente operacional.
1 — Por despacho da Senhora Diretora -Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, de 15/01/2019, foi autorizada a abertura de procedimento 
concursal com vista à celebração de 6 contratos de trabalho a termo 
resolutivo certo a tempo parcial, para a carreira e categoria de assis-
tente operacional, até 21 de junho de 2019, com a duração de 3 horas 
e 30 minutos/dia. Este concurso é válido para eventuais contratações 
que ocorram durante o ano escolar 2018/2019. Após consulta à Direção-
-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), 
de acordo com o disposto nos artigos 3.º e 24.º da Lei n.º 80/2013, de 
28 de novembro e Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, verifica -se 
que não existem trabalhadores em situação de requalificação para o 
perfil pretendido.

2 — Para efeitos do disposto no ponto anterior e nos termos do ar-
tigos 33.º e 34.º, n.os 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, conjugado 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 se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal para 
recrutamento de 6 postos de trabalho, na categoria de assistente opera-
cional de grau I, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo a tempo parcial, até 21 de junho de 2019, com duração de 3 horas 
30 minutos /dia cada.

3 — Local onde se realizam as funções: unidades educativas do Agru-
pamento de Escolas de Prado;

4 — As funções a desempenhar são as inerentes à Categoria de As-
sistente Operacional, de acordo com o anexo mencionado no n.º 2, do 
artigo 88.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, como a seguir de descreve 
de uma forma sumária:

a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e 
jovens durante o período de funcionamento da escola com vista a asse-
gurar um bom ambiente educativo;

b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utiliza-
dores da escola e controlar as entradas e saídas da escola;

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) Cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças e 
jovens na escola;

e) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
f) 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.

5 — Remuneração base prevista: 3,96€/hora acrescida de subsídio de 
refeição, podendo ser alterada de acordo com a legislação em vigor.

6 — Horário: 3 horas e 30 minutos diárias.
7 — Duração do contrato: até 21 de junho de 2019.
8 — Requisitos de admissão: os previstos no artigo 17.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho;
9 — Nível habilitacional exigido: Escolaridade obrigatória ou 

experiência profissional comprovada, correspondente ao grau de comple-
xidade 1 previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

10 — Formalização de candidaturas: As candidaturas deverão ser 
formalizadas obrigatoriamente mediante preenchimento de formulário 
próprio, disponível nos Serviços de Administração Escolar e publicado 
na página do Agrupamento de Escolas de Prado, em http://aeprado.pt/, 
e ser entregues nos referidos serviços no horário de atendimento ou 
enviadas por correio registado com aviso de receção, para Agrupamento 
de Escolas de Prado, Rua Dr. Lima Cruz, 4730 -460 Vila de Prado.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no 
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

13 — Documentos exigidos: Os requerimentos de admissão, devida-
mente preenchidos e assinados, deverão ser acompanhados, sob pena 
de exclusão:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias exigidas;
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b) Declaração de experiência profissional relevante para o exercício 
das funções do lugar a concurso e respetiva duração;

c) Certificado comprovativo de Formação profissional;

14 — Métodos de seleção: Ao abrigo do disposto no n.º 5 do ar-
tigo 36.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 e 2 do artigo 6.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, atentos a urgência do presente 
procedimento concursal, será utilizado, como único método de sele-
ção obrigatório, a avaliação curricular (AC), expressa numa escala de 
20 valores com valoração às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética ponderada das classificações dos elementos 
a avaliar. Para tal serão considerados e ponderados os elementos de 
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar e que são os seguin-
tes: Habilitações Académicas da Base (HAB) ou Curso Equiparado, 
Experiência Profissional (EP) e Formação Profissional (FP), de acordo 
com a seguinte fórmula:

AC=[HAB+4(EP)+2 (FP)]/7

As respetivas valorações podem ser consultadas nas atas do Júri do 
concurso.

15 — A ordenação dos candidatos que se encontram em situação 
de igualdade de valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por 
referência os seguintes critérios:

a) Valoração da Habilitação Académica de Base (HAB);
b) Valoração da Experiência Profissional (EP);
c) Valoração da Formação Profissional (FP).

16 — Exclusão e notificação dos candidatos: Os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas e para os efeitos previstos no 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

17 — Composição do Júri do concurso:
Presidente — Luís Afonso Rodrigues Martins, subdiretor;
Vogal efetivo — João Vasco Pimentel da Mota, adjunto do diretor;
Vogal efetivo — Maria Felismina Nogueira Martins Correia, encar-

regada operacional;
Vogal suplente — Maria do Sameiro Gonçalves Lage, adjunta do 

diretor.

17.1 — O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo primeiro vogal efetivo.

28/01/2019. — O Diretor, José António Vieira Peixoto.
312019099 

 Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais, Lisboa

Aviso n.º 2385/2019
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 

janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2013 de 6 de abril, por despacho 
de 24 de janeiro de 2019, foi homologada a lista de ordenação final 
dos candidatos admitidos ao procedimento concursal para ocupação de 
quatro postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo a tempo parcial, para a carreira e categoria de assistente 
operacional. 

Nome AC

Sara Maria Martins dos Santos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,66
Filomena Antunes dos Santos Valadares Feliciano  . . . . . . 16,00
Beatriz da Conceição Silva Afonso Machado  . . . . . . . . . . 14,66
Clarisse Isabel dos Santos Gouveia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,66
Purificação Miguel Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,33

 24 de janeiro de 2019. — O Diretor do Agrupamento, António Ro-
drigo Pinto da Cruz.

312011087 

 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva

Aviso n.º 2386/2019
Nos termos do disposto no artigo 132.º do Estatuto da Carreira Do-

cente, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril, na redação 

atual, torna -se público que se encontra afixada para consulta, no placard 
da sala dos professores da escola sede deste Agrupamento, a lista de 
antiguidade do pessoal docente, reportada a 31 de agosto de 2017.

Os docentes dispõem de 15 dias úteis, a contar da data da publicação 
deste aviso no Diário da República, para apresentar reclamação ao 
dirigente máximo do serviço nos termos do artigo 191.º, conjugado 
com o artigo 188.º, n.º 2, alínea b), ambos do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro.

29 de janeiro de 2018. — O Diretor, João Adelino Matias Lopes 
dos Santos.

311097749 

 EDUCAÇÃO E ENTIDADES DE UTILIDADE
PÚBLICA DESPORTIVA

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., 
e Federação Portuguesa de Badminton

Contrato n.º 71/2019

Contrato -Programa de Desenvolvimento Desportivo
n.º CP/22/DDF/2019

Aditamento ao Contrato -Programa de Desenvolvimento
Desportivo n.º CP/162/DDF/2018

Atividades Regulares
Entre:

1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 
coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Vítor Pataco, 
na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, adiante designado 
como 1.º Outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Badminton, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 38/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro com sede na(o) Rua 
Júlio César Machado, 80, 2500 -225 Caldas da Rainha, NIPC 501109170, 
aqui representada por Horácio Miranda Ornelas Bento de Gouveia, na 
qualidade de Presidente, adiante designada por 2.º Outorgante.

Considerando que:

A) Mediante o contrato -programa n.º CP/162/DDF/2018, foi concedida 
pelo 1.º Outorgante, uma comparticipação financeira ao 2.º Outorgante 
para execução do programa de desenvolvimento desportivo que este 
apresentou e se propôs levar a efeito no decurso desse ano;

B) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-
-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o 1.º Outorgante, “outorgar com 
os beneficiários um aditamento ao contrato -programa celebrado para 
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo 
contrato -programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo 
do ano anterior”.

C) Pelo despacho de 17 de janeiro de 2019 de Sua Excelência o 
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foi autorizada, com 
o 2.º Outorgante, a celebração de aditamento ao abrigo da disposição 
legal acima mencionada;

D) A contratualização do contrato -programa de Atividades Regula-
res para 2019 com o 2.º Outorgante encontra -se ainda em preparação, 
estimando -se que a sua assinatura apenas ocorra durante o mês de 
março de 2019;

É celebrado o presente aditamento ao contrato -programa de desenvol-
vimento desportivo n.º CP/162/DDF/2018 que se rege pelas cláusulas 
seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do contrato

A comparticipação financeira a que se refere a Cláusula 3.ª do contrato-
-programa de Atividades Regulares n.º CP/162/DDF/2018 é, para efeitos 
do presente aditamento, mantida para o ano de 2019.


