Educação
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Francisco Simões, Almada
Aviso
1 – Tendo em conta o Despacho n.º 442/2020/MF, de 30 de junho de 2020, de Sua Excelência o
Ministro de Estado e das Finanças bem como o presente o teor do meu Despacho n.º 7151-B/2020, de
14 de julho de 2020, publicado em 14 de julho de 2020 no Diário da República, 2.ª série, n.º 135,
Parte C, cumpre informar V. Exa. de que poderá constituir nos termos do artigo 32.º da Portaria 125A/2019, de 30 de abril, uma reserva de recrutamento destinada à celebração de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo para carreira e categoria de assistente técnico através de
procedimento concursal comum para o efeito.

2 - Local de trabalho - Agrupamento de Escolas Francisco Simões, sita na Rua Jorge Pereira,
Laranjeiro 2810-335 Almada.
3 – Caracterização do posto de trabalho: O posto de trabalho a ocupar caracteriza-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.
4 - Requisitos de admissão:
a) Ser detentor, até à data limite para apresentação das candidaturas, dos requisitos gerais de
admissão previstos no artigo 17.º da LTFP, nomeadamente:
i)

Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção
internacional ou lei especial;

ii)

18 anos de idade completos;

iii)

Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas
que se propõe a desempenhar;

iv)

Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

v)

Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;

b) 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.
5 — Formalização das candidaturas:
5.1 - Prazo de candidatura - 10 dias úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso na Bolsa de emprego público (BEP) e na página electrónica do Agrupamento de Escolas
Francisco Simões.

5.2 – Forma - As candidaturas deverão ser submetidas, obrigatoriamente, mediante preenchimento
de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos
Humanos da Educação – SIGRHE > Situação Profissional > PND – Proc. concursais comuns > Formulário
de candidatura no portal da Direção Geral da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt) e
formalizadas através da entrega, nas instalações do Agrupamento de Escolas Francisco Simões, ou
enviadas pelo correio, para a morada identificada no n.º 2 do presente Aviso, em carta registada com
Aviso de receção, dirigidas ao Diretor do Agrupamento de Escolas ou Escola não Agrupada até ao
último dia do prazo para apresentação das candidaturas, dos seguintes documentos:
− Curriculum Vitae;
− Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
− Certificado do registo criminal, de acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de
setembro;
− 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,
caso existam;
− Caso seja detentor de relação jurídica de emprego público, declaração emitida pelo serviço
onde o candidato se encontra a exercer funções, devidamente atualizada e autenticada, onde
conste, de forma inequívoca a modalidade de vínculo de emprego público, bem como da
carreira e da categoria de que seja titular, da posição, nível remuneratório e remuneração
base que detém, com descrição detalhada das funções, atividades, atribuições e
competências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, devendo a mesma ser
complementada com informação referente à avaliação do desempenho relativa ao último
período, não superior a 3 anos.
5.3. Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2009, a não apresentação
dos documentos atrás referidos determina a exclusão dos candidatos.
5.4 – É garantida a reserva de postos de trabalho para candidatos portadores de deficiência com um
grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro.
5.5 - Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos de admissão ao
concurso, os candidatos com deficiência devem declarar sob compromisso de honra o respetivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência.
5.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de dúvida sobre a situação
que descreve, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
6 - Métodos de seleção
6.1 - Os métodos de seleção a aplicar são nos termos do nº 6 do artigo 36º da LTFP e da alínea c) do
artigo 5º da Portaria nº 125-A/2019 e dada a urgência do procedimento, o método de seleção será

exclusivamente a Avaliação Curricular (AC), que visa analisar a qualificação dos candidatos,
designadamente a habilitação académica ou profissional.
Para efeitos da avaliação curricular será ponderada de acordo com a seguinte fórmula:
AC = (HAB + 2EP + FP + AD) / 5
Habilitação académica de base (HAB) será graduada de acordo com a seguinte pontuação:
•

• 20 valores – Habilitação superior à exigida;

•

• 16 valores – 12.º Ano de escolaridade ou equiparado.

Experiência profissional (EP) será graduada de acordo com a seguinte pontuação:
•

• 20 valores – com experiência de 8 anos ou mais, no exercício de funções inerentes à carreira

e categoria conforme descritas no aviso de abertura;
•

• 18 valores – com experiência igual ou superior a 5 anos e inferior a 8 anos, no exercício de

funções inerentes à carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura;
•

• 16 valores – com experiência inferior a 5 anos, no exercício de funções inerentes à carreira

e categoria conforme descritas no aviso de abertura;
•

• 12 valores – sem experiência no exercício de funções inerentes à carreira e categoria

conforme descritas no aviso de abertura;
•

• 10 valores – sem experiência profissional.

Formação profissional (FP) será classificada de acordo com a seguinte pontuação:
•

• 20 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, com igual ou mais de

60 horas;
•

• 18 valores – formação diretamente relacionada com a área funcional, com menos de 60

horas;
•

• 14 valores – formação indiretamente relacionada com a área funcional, com igual ou mais

de 60 horas;
•

• 12 valores – formação indiretamente relacionada com a área funcional, com menos de 60

horas;
•

• 10 valores – sem formação.

Avaliação do desempenho (AD) relativa ao último período, não superior a três, em que o candidato
cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idêntica às do posto de trabalho a ocupar,
será classificada de acordo com a seguinte fórmula:
AD = 4 [(A+B+C)/3]

Em que A, B e C referem-se às pontuações das avaliações quantitativas dos últimos anos.
Os candidatos que não tenham avaliação do desempenho, ou tendo, não seja em atividades idênticas
às do posto de trabalho a ocupar, serão valorados neste parâmetro com 10 valores.
7 - Composição do Júri:
Presidente: Maria Joana Carrasco Rosa Isidro Couto Guerreiro.
Vogais efectivos:
Raul Fernando Semblano da Silva,
Fernanda Maria Barata Cardoso.
Vogais suplentes:
Isabel Maria de Jesus Paulos,
Judite Maria Caturra Casaca.
7.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos vogais efetivos.
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 Francisco Simões 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.
21 de setembro de 2020
A Diretora: Augusta Maria Leocádia de Oliveira Fernandes Delgado

