17140

Diário da República, 2.ª série — N.º 108 — 5 de junho de 2019

21 — 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 Nuno Gonçalves 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 maio de 2019. — A Diretora do Agrupamento, Dr.ª Laurinda
Maria Diogo Pereira.
312319893

Escola Secundária de Pinhal Novo, Palmela
Aviso (extrato) n.º 9747/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento
interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em
vista assegurar necessidades transitórias.
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 n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, torna-se público que, por despacho da Diretora da Escola
não Agrupada Escola Secundária de Pinhal Novo, de 21/05/2019, no uso
das competências que lhe foram delegadas por Despacho n.º 2103/2019
da Diretora-Geral da Administração Escolar proferido em 25 de fevereiro
de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, 1 de março
de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
do dia seguinte ao da publicação do Aviso na Bolsa de Emprego Público
(acessível em www.bep.gov.pt), o procedimento concursal comum para
preenchimento de dois postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional desta Escola Secundária de
Pinhal Novo, na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
21 de maio de 2019. — A Diretora, Maria Celeste Paulo José de
Oliveira.
312321593

Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, Loures
Aviso (extrato) n.º 9748/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e
categoria de assistente operacional, tendo em vista assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de recrutamento
interna para o mesmo posto de trabalho, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, tendo em
vista assegurar necessidades transitórias.
O procedimento concursal comum rege-se pelas disposições contidas
na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Portaria n.º 125-A/2019
de 30 de abril, de 6 de abril, Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro
e Código do Procedimento Administrativo.
22 de maio de 2019. — A Diretora, Marina Manuel Traveira Duarte
Madeira Simão.
312322549
Aviso (extrato) n.º 9749/2019
Por determinação superior, foi anulado o aviso n.º 7103/2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 78, em 22 de abril de 2019, em virtude da
publicação da Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril de 2019.
22 de maio de 2019. — A Diretora, Marina Manuel Traveira Duarte
Madeira Simão.
312322435

Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa
Aviso (extrato) n.º 9750/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
carreira e categoria de assistente operacional, tendo em vista
assegurar necessidades permanentes, e constituição de reserva de
recrutamento interna para o mesmo posto de trabalho, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a 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
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por despacho do
Diretor do Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa, de 00/05/2019,
no uso das competências que lhe foram delegadas por Despacho
n.º 2103/2019 da Diretora-Geral da Administração Escolar proferido
em 25 de fevereiro de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 43, de 1 de março de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente
Aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum para
preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho para as funções correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento de
Escolas Rio Arade, Lagoa, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, a constituir por contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Local de trabalho — Agrupamento de Escolas Rio Arade, Lagoa,
sita na Rua da Escola, 8400-615 Parchal.
3 — Posicionamento remuneratório — 4.ª posição da categoria de
assistente operacional da carreira com a mesma designação, nível 4 da
tabela remuneratória única com o vencimento de EUR: 635,07 €.
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 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.
c) 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.
5 — Não podem ser admitidos ao procedimento concursal, entre
outros, os candidatos que:
Não preencham os requisitos exigidos no artigo 17.º da LTFP;
Sejam aposentados/reformados pela Caixa Geral de Aposentações,
bem como os que sejam beneficiários de pensões de reforma pagas pela
segurança social que se encontrem nas condições previstas no artigo 5.º
da Lei n.º 11/2014, de 6 de março;
Tenham cessado o vínculo de emprego público por acordo e estejam
legalmente impedidos de exercer funções públicas por não terem atingido
o limite temporal para poderem voltar a exercer as referidas funções;
Cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares
da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem idênticos
postos de trabalho aos previstos no serviço para cuja ocupação se publicita o procedimento;
No âmbito do programa de regularização extraordinária dos vínculos
precários na Administração Pública (PREVPAP), aguardem conclusão do
correspondente procedimento que só a eles diga respeito, na sequência
de parecer da CAB da respetiva área governamental, homologado pelos
membros do Governo competentes.
6 — Formalização das candidaturas:
6.1 — Prazo de candidatura — 10 dias úteis contados a partir do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso na Bolsa de emprego
público (BEP).

