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Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, a pedido da docente, do cargo de
Adjunta do Diretor do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, de Pontével,
com efeitos a 23 de julho de 2018, a Professora do Quadro de Agrupamento, do grupo 400, Graça Maria Nazário Bettencourt Isabelinha.
26 de julho de 2018. — O Diretor, Luís Bruno da Cunha Lourenço.
311567524

Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Covilhã

Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
Aviso n.º 11453/2018
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se pública a lista nominativa do pessoal
não docente do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós, cuja relação
jurídica de emprego público cessou por motivos de aposentação, no
ano civil de 2015:
Nome

Categoria

Data efeito

Aviso n.º 11451/2018
Tomada de posse do Diretor do Agrupamento
de Escolas Frei Heitor Pinto
Na sequência do procedimento concursal prévio à eleição a que referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, pela
sua atual redação, Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, cujo resultado
foi homologado nos termos do n.º 4 do artigo 23.º, e ao abrigo do n.º 1
do artigo 24.º do mesmo diploma, foi conferida posse a Rogério Afonso
Ferreira Monteiro, para o exercício de funções de Diretor do Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto para o quadriénio de 2018-2022, com
efeitos a partir da data da tomada de posse, 18 de julho de 2018.
18 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, António
José Mendes Pombo.
311562826

Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, Penela
Aviso n.º 11452/2018
Posse da Diretora do Agrupamento
de Escolas Infante D. Pedro, Penela
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição do Diretor, a que se referem os artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, e alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, em reunião do Conselho Geral, foi
conferida posse, nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do diploma anteriormente referido, no dia 20 de julho de 2018, à professora do quadro do
Agrupamento de Escolas da Batalha, Maria Fernanda Araújo Dias, para
o exercício das funções de Diretora do Agrupamento de Escolas Infante
D. Pedro, de Penela, para o quadriénio de 2018-2022, com efeitos a
partir da data da tomada de posse.
2 de agosto de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Sílvia Alves
Vieira.
311557886

Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra — Filho, Porto
Despacho n.º 7968/2018
Delegação de competências do subdiretor
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de
janeiro e do disposto no n.º 7 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho,
delego, sem faculdade de subdelegação, no subdiretor Luís Manuel
Valente Martins as seguintes competências:
a) Superintender na elaboração de horários;
b) Distribuir o serviço docente;
c) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos
dos regimes legais aplicáveis;
O presente despacho produz efeitos reportados a 13 de junho de 2018,
ficando ratificados todos os atos praticados desde essa data no âmbito
dos poderes ora delegados.
6 de agosto de 2018. — A Diretora, Lisete Almeida.

311566747

Celeste Constantina Coelho Assistente Operacional. . .
Rosa.

01-04-2015

3 de agosto de 2018. — O Diretor, Rui Cláudio Ferreira de Almeida.
311564179

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, Braga
Aviso (extrato) n.º 11454/2018
Abertura de Concurso
Candidatura a Diretor do Centro de Formação Sá de Miranda
Torna-se público que, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 22/2014 que define o novo Regime Jurídico da Formação Continua de Professores, em
conjugação com o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, para Diretor
do Centro de Formação Sá de Miranda, está aberto pelo prazo de 10 dias
úteis o concurso para a apresentação de candidaturas ao exercício do
cargo de Diretor de Centro de Formação de Associações de Escolas Sá
de Miranda, com sede na Escola Secundária Sá de Miranda, de acordo
com as seguintes orientações:
Prazo de concurso — 10 dias úteis após publicação do presente aviso.
Local de apresentação — Serviços administrativos da Escola Secundária Sá de Miranda (2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 16h00m).
Requisitos dos candidatos — Docentes integrados na carreira que
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Se encontrem posicionados no 4.º escalão ou superior da carreira
docente;
b) Experiência de coordenação ou supervisão pedagógica num mínimo
de quatro anos;
c) Experiência na formação de docentes.
É fator preferencial ser detentor do grau de doutor, mestre ou deter
formação especializada numa das seguintes áreas: gestão da formação,
supervisão pedagógica, formação de formadores, administração escolar
e gestão.
Documentos a apresentar:
a) O curriculum vitae do candidato, acompanhado dos documentos
comprovativos;
b) Projeto de ação para o Centro de Formação;
c) Fotocópia autenticada do Registo Biográfico;
d) Documento de identificação.
Forma de apresentação da candidatura — Em suporte de papel, em
envelope fechado ou por correio registado c/ aviso de receção.
Processo de seleção — A seleção será feita pelo Conselho de Diretores
da Comissão Pedagógica do Centro de Formação Sá de Miranda, de
acordo com o regulamento deste procedimento concursal.
Afixação da lista de candidatos admitidos/excluídos — A listagem
dos candidatos admitidos/excluídos ao concurso pode ser consultada,
em local apropriado, nas instalações do CFAE e de todas as escolas
associadas e na página eletrónica de todas as escolas associadas, tendo-se a mesma por notificação dos interessados.
Reclamação da lista de candidatos afixada — Da lista cabe reclamação
a apresentar no prazo de 5 dias úteis.
Entrevistas — Expirado o prazo de reclamação e nos 5 dias úteis
subsequentes decorrem as entrevistas.
Afixação da lista graduada provisória — No prazo de 3 dias úteis
pelo Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica que seleciona o
Diretor do Centro de Formação.
Reclamação do resultado — Da seleção do Conselho de Diretores
da Comissão Pedagógica cabe reclamação a apresentar no prazo de
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10 dias úteis, a contar da data da afixação da lista graduada provisória.
Não havendo lugar a reclamação, a lista graduada provisória converte-se em definitiva.
Aceitação do cargo — Nos 3 dias subsequentes ao término do prazo
de reclamação.
10 de agosto de 2018. — A Vice-Presidente do Conselho de Diretores
da Comissão Pedagógica, Margarida Antonieta da Rocha e Silva.
311578419

Posição

Nome do candidato

Classificação
final

2
3

José Isidro Vidinha dos Santos Quina . . . . . . . .
Paulo Alexandre Marques Pinheiro . . . . . . . . . .

14,58
13,54

1 de agosto de 2018. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Gabriel Bastos.
311560841

Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA

Aviso n.º 11455/2018
Recondução do Diretor
Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
na sua republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, em
reunião de Conselho Geral, no dia 21 de maio de 2018, foi votada por
maioria a recondução do professor José Alberto Loureiro Pereira para o
cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia, para
o próximo mandato de quatro anos 2018-2022 com tomada de posse em
reunião ordinária do Conselho Geral a 24 de julho de 2018.
3 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos
Alberto Figueiral Guerra.
311563636
Despacho n.º 7969/2018
Nomeação da Subdiretora e Adjuntos
Nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, na sua republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, nomeio, para um período de quatro anos, para os cargos de Subdiretora e Adjuntos do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia
os professores abaixo indicados, respetivamente;
Subdiretora — Maria Emília Martins Tavares, QA do grupo 420;
Adjunto — Mário Jorge Ferreira Correia, QA do grupo 510;
Adjunto — Armando Eduardo da Silva Fernandes, QA do grupo 500;
Adjunto — Lino Augusto Fernandes da Silva, QA do grupo 110.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 17 de julho de 2018,
data do início do mandato, por recondução do Diretor.
3 de agosto de 2018. — O Diretor, José Alberto Loureiro Pereira.
311563725

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 11456/2018
Procedimento concursal no âmbito do PREVPAP, com vista ao
preenchimento de 3 postos de trabalho na categoria e carreira
de assistente operacional no mapa de pessoal do Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 06 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, homologada por meu despacho de 10 de julho de 2018, do procedimento
concursal no âmbito do PREVPAP, com vista ao preenchimento de
3 postos de trabalho na categoria e carreira de assistente operacional no
Departamento de Administração e Património — Serviços Centrais — do
mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social, IP, aberto através da
BEP — OE201805/1022, de 21 de maio.
Posição

Nome do candidato

Classificação
final

1

João Fernando Correia Cardoso. . . . . . . . . . . . .

14,64

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 921/2018
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 5.º dos Estatutos
do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro,
alterada pela Portaria n.º 191/2015, de 29 de junho, e no n.º 11 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central,
Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na sua redação atual, o Conselho Diretivo, na sua reunião de
7 de fevereiro de 2018, deliberou nomear, em regime de comissão de
serviço, pelo período de 3 anos, sem prejuízo do direito de opção pelo
respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria
de origem conforme previsto no artigo 31.º do EPD, o licenciado António
Adriano Mota Menino como Diretor-Adjunto de Centro do Centro de
Emprego e Formação Profissional de Vila Real da Delegação Regional
do Norte, cargo de direção intermédia de 1.º grau., com efeitos a 30 de
julho de 2018.
A presente nomeação é fundamentada no facto de, em sede de procedimento concursal, o licenciado ter revelado comprovada experiência
profissional na área de atuação do cargo, formação profissional nas
áreas de interesse do lugar a prover, forte motivação, sentido de organização e capacidade de liderança, conforme evidencia a respetiva nota
curricular em anexo:
Nota curricular
António Adriano Mota Menino, nascido a 27 de fevereiro de 1970.
Licenciado em Informática de Gestão pela Universidade Portucalense,
Pós-Graduação em Computação Móvel pelo Instituto Politécnico da
Guarda e Pós-Graduação em Sistemas de Informação pelo instituto
Politécnico de Bragança.
Iniciou a atividade profissional em 1991 como empresário no ramo
da informática de gestão e engenharia de software.
Vereador em regime de permanência a meio tempo no Município de
Torre de Moncorvo nos mandatos de 1997 e 2001, com os pelouros de
Informática e Juventude.
Em 2004 ingressou nos quadros do Município de Torre de Moncorvo
na carreira superior de Especialista de Informática Grau I Nível II.
Exerceu as funções de Consultor Informático, coordenador do Gabinete de Informática, orientador de estágios profissionais, responsável
pelo projeto SIMPLEX Autárquico no Município, desenvolvimento e
engenharia de software e júri de concursos.
Distinguido em 2014 com Menção Honrosa no concurso de empreendedorismo Douro Empreendedor com o projeto HiTractor — Sistema
de alerta automático para acidentes com tratores agrícolas. Orador convidado nas conferências TEDx Matosinhos -Minds’Up.
Em dezembro de 2016 concluiu o curso FORGEP — Programa de
Formação em Gestão Pública com classificação final de 16,5 valores.
Diretor Adjunto do Centro de Emprego e Formação Profissional de
Vila Real, desde 15 de julho de 2016.
2018-08-03. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311562875
Deliberação (extrato) n.º 922/2018
Nos termos e ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 5.º dos Estatutos
do IEFP, I. P., aprovados pela Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro,
alterada pela Portaria n.º 191/2015, de 29 de junho, e no n.º 11 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central,
Local e Regional do Estado (EPD), aprovado pela Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, na sua redação atual, o Conselho Diretivo, na sua reunião
de 30 de janeiro de 2018, deliberou nomear, em regime de comissão de

