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termo fixado para apresentação das candidaturas o que se considera
como meio único de notificação dos candidatos.
6 — Aos casos omisso neste Aviso, aplicam-se o Regulamento do
Concurso aprovado pelo Conselho Geral e o Código do Procedimento
Administrativo.
7 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos Manuel
Araújo Gonçalves.
311329092

Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe
Aviso n.º 6199/2018
1 — Nos termos dos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, torna-se público que se encontra aberto o concurso para provimento do lugar
de Diretor do Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues — Sernancelhe, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da
publicação do presente Aviso no Diário da República.
2 — Os requisitos de admissão ao presente concurso são os constantes
nos pontos 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 02 de julho.
3 — O pedido de admissão ao procedimento concursal é efetuado
mediante requerimento, dirigido à Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues — Sernancelhe, em
modelo próprio disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento
(http://www.aesernancelhe.pt/) e nos serviços administrativos da escola
sede de Agrupamento — Rua Padre João Rodrigues — 3640 290 Sernancelhe, podendo ser entregue pessoalmente na secretaria da escola
sede do Agrupamento, ou remetido por correio registado com aviso de
receção, expedido até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas.
4 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado da seguinte
documentação, sob pena de exclusão:
a) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado, contendo dados
atualizados e devidamente comprovados, relativos a identificação civil,
fiscal e profissional (categoria, vínculo, tempo de serviço), a formação
académica e profissional, a experiência profissional do candidato em
cargos de gestão e administração escolar, bem como outras informações
julgadas relevantes para as funções de Diretor.
b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas Padre João
Rodrigues — Sernancelhe — o qual não deverá exceder 20 páginas
A4, em letra do tipo Times New Roman 12, espaço entre linhas 1,5,
podendo ser complementado com os anexos que forem considerados
efetivamente relevantes — identificando os problemas e potencialidades, definindo a missão, as metas e as grandes linhas de orientação da
ação, bem como a explicitação do plano estratégico que o candidato se
propõe realizar no mandato.
c) Declaração autenticada do serviço de origem onde conste a categoria, vínculo e o tempo de serviço do candidato;
d) Fotocópia autenticada de documento comprovativo das habilitações literárias;
e) Fotocópia autenticada dos certificados de formação profissional
realizada;
f) Fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade e do
número de identificação fiscal.
5 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do
curriculum vitae, com exceção daquelas que se encontrem arquivados
no respetivo processo individual e este se encontre nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues — Sernancelhe.
6 — Previamente à apreciação das candidaturas, proceder-se-á à verificação dos requisitos de admissão ao concurso, tendo em conta os pontos
3, 4 e 5 do artigo 21.º, bem como o ponto 5 do artigo 6.º (disposição
final e transitória), do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, que
altera o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.
6.1 — Em caso de omissão, insuficiência ou ininteligibilidade de elementos constantes do n.º 4 do presente aviso, será o candidato notificado
telefonicamente e ou por correio eletrónico, para a(s) suprir no prazo de
dois dias úteis a contar da data de notificação, através de requerimento
dirigido ao Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
Padre João Rodrigues — Sernancelhe e entregue, presencialmente, nos
respetivos serviços administrativos da escola sede do Agrupamento.
6.2 — No prazo máximo de oito dias úteis, após a data limite de
apresentação das candidaturas, será afixada, na escola sede do Agrupamento e divulgada na sua página eletrónica http://www.aesernancelhe.

pt/, a lista dos candidatos admitidos e dos candidatos excluídos, sendo
estas as únicas formas de notificação dos candidatos.
7 — As candidaturas serão apreciadas considerando:
a) A análise do curriculum vitae de cada candidato, designadamente
para efeitos de apreciação da sua relevância para o exercício de funções
de Diretor e o seu mérito;
b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento Padre João
Rodrigues — Sernancelhe apresentado pelo candidato, visando apreciar a coerência entre os problemas diagnosticados e as estratégias de
intervenção propostas;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato,
visando apreciar numa relação interpessoal objetiva e sistemática, as
capacidades do candidato com o perfil das exigências do cargo a que
se propõe.
8 — O resultado da eleição será submetido à homologação pelo
Diretor-Geral da Administração Escolar, no prazo previsto na lei.
9 — Enquadramento legal: Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril;
Decreto-Lei n.º 137/2012 de 02 de julho; Código do Procedimento
Administrativo e Regulamento para o procedimento concursal e eleição
do Diretor do Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues — Sernancelhe, disponível na página eletrónica do Agrupamento e nos serviços
administrativos da escola sede.
26 de abril de 2018. — A Presidente do Conselho Geral, Ana Isabel
Brás Chaves.
311308404

Agrupamento de Escolas de Sabóia, Odemira
Aviso n.º 6200/2018
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, torna-se público que se encontra aberto concurso para provimento
do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas de Saboia, concelho de
Odemira, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República, nos seguintes termos:
1 — Os requisitos para admissão ao concurso são os estipulados nos
pontos 3 e 4 do artigo 21.º do decreto-lei acima referido.
2 — Formalização da candidatura:
2.1 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação de um requerimento, em modelo próprio do Agrupamento,
disponibilizado nos serviços administrativos da escola-sede e na página
eletrónica do Agrupamento em — http://agvsaboia.drealentejo.pt
2.2 — O requerimento referido no ponto anterior é apresentado ao
Presidente do Conselho Geral e contém os seguintes elementos: Identificação completa, habilitações académicas e profissionais, situação
profissional, morada atual e contactos expeditos, identificação do lugar
a que se candidata e do aviso de publicitação no DR.
2.3 — O requerimento de admissão referido nos pontos anteriores
deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde
constem obrigatoriamente as funções exercidas até ao momento, períodos e datas do exercício, a formação profissional e a situação atual na
carreira: serviço de origem, categoria, vínculo e tempo de serviço;
b) Projeto de intervenção, relativamente às escolas do agrupamento,
onde o candidato identifica os problemas, define a missão, as metas e
as grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do
plano estratégico a realizar no mandato;
c) Fotocópias autenticadas dos certificados das habilitações académicas e da formação profissional, declarações autenticadas dos serviços
de origem comprovativas da situação atual do candidato e dos dados do
Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte;
d) Prova documental dos elementos constantes do curriculum, com
exceção dos que se encontrem arquivados no processo individual do
candidato desde que este se encontre neste agrupamento de escolas.
2.4 — Os candidatos podem, ainda, fazer entrega ou declaração de
outros elementos, devidamente comprovados, que considerem relevantes
para apreciação da sua candidatura.
2.5 — Quaisquer elementos de caráter facultativo, entregues sem
comprovativo inequívoco, não são tidos em conta na apreciação da
candidatura.
2.6 — Os candidatos devem entregar todos os documentos referidos
nos pontos anteriores, pessoalmente, contra recibo, nos serviços administrativos da escola-sede do Agrupamento de Escolas de Saboia, ou enviar,
por correio registado com aviso de receção, expedido até à data limite do
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prazo fixado, dirigido ao Presidente do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Saboia, Rua das Escolas, 7665-824 Saboia.
2.7 — A formalização da candidatura inclui a realização de uma entrevista individual que se realizará no prazo de 15 a 20 dias úteis após
a divulgação da lista de candidatos admitidos a concurso, entre as 9.30
e as 16.30 horas, em hora e dia a comunicar, pela via mais expedita,
ao candidato.
3 — Métodos de apreciação das candidaturas
3.1 — Serão aplicados os seguintes métodos:
a) Análise do curriculum vitae;
b) Análise do Projeto de Intervenção no agrupamento de escolas;
c) Análise do resultado da entrevista.
3.2 — Os critérios a aplicar em cada um dos métodos de avaliação
constam do Regimento do Procedimento Concursal prévio à eleição do
diretor, podendo ser consultados nos Serviços Administrativos da escola-sede do agrupamento de escolas e na página internet acima referida.
4 — A lista dos candidatos admitidos a concurso será afixada nos
locais de estilo das escolas do agrupamento, bem como na sua página
eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da data do termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas o que se considera como meio
único de notificação dos candidatos.
5 — A lista dos candidatos excluídos do concurso, cuja cópia e correspondentes despachos de exclusão se depositam nos serviços administrativos da escola-sede, para consulta dos interessados, será afixada no
átrio principal da escola sede do agrupamento de escolas, bem como, na
sua página eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da data do termo
fixado para apresentação das candidaturas.
7 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, Artur Manuel
Melo Afonso.
311325147

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

público que a trabalhadora fica posicionada entre a 9.ª e a 10.ª posições
remuneratórias e entre o nível 42 e 45 da Tabela Remuneratória Única
da carreira técnica superior.
3 de maio de 2018. — O Subdiretor-Geral, Fernando Miguel Catarino José.
311317963

Instituto de Informática, I. P.
Aviso (extrato) n.º 6202/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que a trabalhadora Ana Rita da Silva
Azevedo Barroso concluiu com sucesso o seu período experimental,
em 9 de abril de 2018, na carreira/categoria de Técnico Superior, com
16,740 valores — Bom, na sequência da celebração do Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado com este instituto público.
24 de abril de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto
de Informática, I. P., Paula Margarida Barrocas Salgado.
311310526
Aviso (extrato) n.º 6203/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que a trabalhadora Telma Maria Mendes
Murteira concluiu com sucesso o seu período experimental, em 9 de
abril de 2018, na carreira/categoria de Técnico Superior, com 14,056 valores — Bom, na sequência da celebração do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por tempo indeterminado com este instituto público.
24 de abril de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto
de Informática, I. P., Paula Margarida Barrocas Salgado.
311310486

Gabinete do Ministro

Instituto da Segurança Social, I. P.

Despacho n.º 4628/2018

Aviso n.º 6204/2018

Através da Portaria n.º 594/2007, de 17 de maio, foi criada a Medalha
de Honra da Segurança Social destinada a galardoar as individualidades
que, com elevada dedicação ao serviço público, se tenham distinguido
pelo prosseguimento de atividades relevantes no âmbito do sistema de
segurança social.
Considerando o trabalho desenvolvido pelo Professor Doutor Manuel
Carvalho da Silva ao longo da sua carreira, como dirigente sindical,
membro do Conselho Económico e Social e da Comissão Permanente de
Concertação Social, investigador e académico na área social, tendo publicado inúmeros livros e artigos de relevante alcance técnico e prospetivo;
Considerando o seu indelével contributo para o permanente debate
de ideias em Portugal sobre desigualdades, pobreza e direitos sociais,
solidariedade intergeracional e reformas, problemas e soluções para
a Segurança Social, justiça e inovação sociais, bem como o empenho
e a persistência com que sempre participou no diálogo social, lutou
pela transformação da realidade social e lançou desafios às políticas
públicas.
Nos termos do artigo 2.º da Portaria n.º 594/2007, de 17 de maio,
determino que seja concedida a Medalha de Honra da Segurança Social
e o respetivo diploma ao Professor Doutor Manuel Carvalho da Silva.
4 de maio de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
311326751

Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
Aviso n.º 6201/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, após anuência
do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 23 de outubro de 2017, foi
consolidada definitivamente a mobilidade na categoria, na carreira de
técnico superior, de Maria Luísa Barreto Belo Carmona, no mapa de
pessoal da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos
termos do n.º 3, do artigo 99.º Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, tendo
sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com efeitos a 1 de outubro de 2017. Mais se torna

Procedimento concursal comum com vista à constituição de
reservas de recrutamento na carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da Segurança
Social, I. P.
Referência DRH/TS/6/2018
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo do ISS, IP, de 27 de março de
2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal comum com vista à constituição de reservas para a carreira
e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal deste Instituto, no
Centro Distrital de Viseu, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Foi executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, tendo a entidade
gestora daquele sistema (INA) emitido a declaração prevista no n.º 5
do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento no próprio organismo.
3 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista no
artigo 37.º da LTFP, regulamentada pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril e Código do Procedimento Administrativo (CPA).
4 — O procedimento concursal visa o recrutamento por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo o recrutamento efetuado de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.
5 — Postos de trabalho sujeitos a contratação:
Na carreira e categoria de técnico superior, previstos no mapa de pessoal do Instituto da Segurança Social — Centro Distrital de Viseu — para
a área de atuação de Prestações e Contribuições.

