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3.3 — Todos os documentos devem ser entregues nos Serviços Admi-
nistrativos da Escola Sede, Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Correia 
Mateus, Rua Paulo VI, 2414 -015 Leiria, ou remetidos por correio regis-
tado com aviso de receção e expedido até ao termo do prazo estipulado 
no ponto 1, ao cuidado do Presidente do Conselho Geral.

4 — A apreciação das candidaturas tem por base os seguintes pro-
cedimentos:

a) A análise do Curriculum Vitae do candidato, tendo em conta a sua 
relevância para o exercício das funções de diretor e o seu mérito;

b) A análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas 
dr. Correia Mateus, Leiria, apresentado pelo candidato, tendo em conta 
a relevância dos problemas diagnosticados e a coerência entreeles 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 
suas capacidades e a relação destas com o perfil das exigências do cargo 
a que se candidata.

5 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e pelo Código 
do Procedimento Administrativo — Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

6 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão publicitadas 
nos locais apropriados na Escola Sede, «placards» junto à Secretaria e na 
Sala de Professores, bem como no seu sítio institucional e, por correio ele-
trónico, enviada a todas as Escolas e Jardins de Infância do Agrupamento 
no prazo máximo de 10 dias úteis, após a data limite de apresentação das 
candidaturas, sendo esta a única forma de notificação dos candidatos.

3 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Luís Filipe 
Pereira Mourão.

310471942 

 Agrupamento de Escolas Francisco Simões, Almada

Aviso n.º 5729/2017
Nos termos do disposto no artigo 22.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, torna -se público que se encontra aberto concurso para o 
provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas Francisco 
Simões, Almada, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao 
da publicação do presente Aviso no Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos pon-
tos 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — As candidaturas deverão ser formalizadas através da apresentação 
de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral, em modelo 
próprio disponibilizado na página eletrónica do Agrupamento de Escolas 
Francisco Simões, Almada (http://esfsimoes.edu.pt), e nos Serviços 
Administrativos, sitos na Rua Jorge Pereira, Laranjeiro, 2810 -235 Al-
mada, podendo ser entregue pessoalmente na escola -sede, nos referidos 
serviços, entre as 9h e as 12h e 30 min e as 14h e as 16h e 30 min., ou 
remetido por correio registado com aviso de receção, expedido até ao 
termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas.

3 — O requerimento referido no ponto anterior deverá ser acompa-
nhado dos seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado;
b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas Francisco 

Simões, Almada, incluindo a identificação de problemas, definição 
de linhas de orientação estratégica e a explicitação do plano de ação a 
desenvolver no decorrer do mandato.

3.1 — É obrigatória a prova documental autenticada dos elementos 
constantes do requerimento e do curriculum vitae, exceção feita à docu-
mentação arquivada no processo individual em apreço, desde que este se 
encontre no Agrupamento onde decorre o procedimento concursal.

3.2 — Os candidatos poderão ainda indicar quaisquer outras infor-
mações, devidamente comprovadas, que considerem relevantes para a 
apreciação do mérito.

4 — Com vista à apreciação das candidaturas, o Conselho Geral 
incumbe a comissão designada para o efeito de elaborar um relatório 
de avaliação que terá obrigatoriamente em conta:

a) A análise do curriculum vitae do(s) candidato(s), designadamente a 
relevância daquele para o exercício das funções de Diretor e do seu mérito;

b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento que visará 
apreciar a relevância e adequação do mesmo face à realidade em causa, 
a coerência do plano de ação definido em função dos problemas diag-
nosticados, bem como os recursos a mobilizar para o efeito;

c) A entrevista individual realizada ao(s) candidato(s) que, para além 
do aprofundamento dos aspetos referidos nas alíneas a) e b), permitirá 
apreciar as competências pessoais, as motivações da candidatura e 
clarificar eventuais aspetos relativos à fundamentação do projeto de 
intervenção apresentado.

5 — O Regulamento do Procedimento Concursal para Eleição do 
Diretor do Agrupamento de Escolas Francisco Simões, Almada, encontra-
-se disponível na página do Agrupamento, o que não dispensa a consulta 
da legislação em vigor anteriormente referida.

6 — A lista provisória dos candidatos admitidos a concurso e dos 
excluídos será afixada, no prazo de dez dias úteis após a data limite de 
apresentação das candidaturas, no átrio junto aos Serviços Administrati-
vos, na sala de professores da escola -sede, bem como na página eletrónica 
do Agrupamento, sendo esta a forma de notificação dos candidatos.

4 de maio de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel Landim 
Amaro do Canto.

310475303 

 Agrupamento de Escolas José Relvas, Alpiarça

Aviso (extrato) n.º 5730/2017
Nos termos dos artigos 44.º e 69.º do CPA, conjugado com o n.º 7 do 

artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, delego compe-
tência na Diretora Adjunta Dr.ª Maria Micaela Calado Pereira Borges 
Leitão, a responsabilidade de coordenar todo o processo relativo às 
provas de Aferição Externa de todos os níveis de ensino.

3 de maio de 2017. — A Diretora, Isabel Maria Fernandes da Silva.
310470321 

 Aviso (extrato) n.º 5731/2017
Nos termos dos artigos 44.º e 69.º do CPA, conjugado com o n.º 7 

do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, delego com-
petência na Diretora Adjunta Dr.ª Margarida Isabel Ribeiro Serrão, a 
responsabilidade de coordenar todo o processo relativo às Provas Finais 
do Ensino Básico, dos Exames Nacionais do Ensino Secundário e Provas 
de Equivalência à Frequência.

3 de maio de 2017. — A Diretora, Isabel Maria Fernandes da Silva.
310470362 

 Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro

Aviso n.º 5732/2017
1 — Nos termos do disposto no artigo 22.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008 

de 22 de abril, com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012 de 2 julho, que procedeu à sua republicação, torna -se 
público que se encontra aberto concurso prévio à eleição do Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro, pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao dia da publicação do 
presente aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao presente concurso são os cons-
tantes dos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 
22 de abril, com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012 de 2 julho, que procedeu à sua republicação.

3 — As candidaturas são, sob pena de exclusão, formalizadas mediante 
requerimento, em modelo próprio disponibilizado na página eletrónica 
do Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro (http://www.
aetomazribeiro.net) ou nos seus Serviços Administrativos, dirigido ao Pre-
sidente do Conselho Geral, podendo ser entregues pessoalmente naqueles 
serviços, no período compreendido entre as 8h30 m e as 17h, de segunda 
a sexta -feira ou enviadas, por correio registado, com aviso de receção, 
expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

4 — As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes elemen-
tos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual constem 
as funções que tem exercido, a formação profissional que possui, bem 
como todas as informações consideradas pertinentes para o concurso e 
acompanhado das respetivas provas documentais, observando o n.º 2 do 
artigo 22.º -A do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as últimas 
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 julho, que 
procedeu à sua republicação.

b) Projeto de Intervenção no Agrupamento, de acordo com o n.º 3 do 
artigo 22.º -A do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as últimas 
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alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 julho, que 
procedeu à sua republicação, incidindo sobre:

b.1) Identificação dos problemas;
b.2) Definição dos objetivos e estratégias;
b.3) Caracterização e programação das atividades a realizar;
b.4) Recursos envolvidos e articulação entre as diferentes unidades/

escolas do agrupamento;
b.5) Articulação com a comunidade escolar.

c) Documentos comprovativos da qualidade de opositor ao concurso, 
de acordo com os números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008 
de 22 de abril com as últimas alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012 de 2 julho, que procedeu à sua republicação.

5 — Os candidatos podem ainda juntar quaisquer outros elementos, 
comprovados, que considerem ser relevantes para a apreciação do seu mérito.

6 — Podem, igualmente, se o considerarem relevante, apresentar 
uma descrição da motivação para a apresentação da sua candidatura 
ou outras indicações complementares que considerem necessárias à 
apreciação da mesma.

7 — O Curriculum vitae deve ser constituído e organizado nos termos 
seguintes:

a) Nome, morada completa e contactos;
b) Local onde presta serviço, carreira e categoria profissional, com 

descrição das funções que atualmente desempenha;
c) Formação: graus académicos, formação complementar e ações 

de formação realizadas, com indicação das datas e instituições em que 
foram obtidas;

d) Experiência: principais funções desempenhadas, indicando o pe-
ríodo, designação do serviço ou organismo; principais atividades de 
projeto, de organização ou de desenvolvimento em que colaborou, 
especificando os resultados.

8 — As candidaturas são apreciadas, nos termos da lei, pela Comissão 
do Conselho Geral, especialmente designada para o efeito, e da qual faz 
parte o Presidente do Conselho Geral.

9 — A Comissão do Conselho Geral procede à apreciação das can-
didaturas de acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 22.º -B do 
Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com as últimas alterações in-
troduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 julho, que procedeu à 
sua republicação, considerando:

a) O Curriculum vitae;
b) O Projeto de Intervenção no agrupamento;
c) A entrevista individual realizada com o candidato, da qual será 

lavrada uma ata contendo a súmula da mesma e assinada pelos presentes. 
Para a referida entrevista o candidato será convocado por carta registada, 
com aviso de receção, sendo -lhe comunicada a data com antecedência 
mínima de 3 dias úteis. Para esta entrevista, o candidato deverá fazer -se 
acompanhar de documento de identificação.

d) Os demais elementos entregues ao abrigo dos números 5 e 6 do 
presente aviso.

10 — Os métodos de avaliação são os seguintes:
a) A análise do Curriculum vitae de cada candidato, designadamente 

para efeitos de apreciação da relevância para o exercício das funções 
de diretor e o seu mérito;

b) A análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento visando, 
designadamente, apreciar a relevância de tal projeto e a coerência entre 
os problemas diagnosticados, as estratégias de intervenção propostas e 
os recursos a mobilizar para o efeito;

c) Entrevista individual ao candidato, que para além do aprofundamento 
de aspetos relativos às alíneas a) e b), deve apreciar as motivações da candi-
datura e verificar se a fundamentação do Projeto de Intervenção é adequada 
à realidade do agrupamento, além de apreciar, numa relação interpessoal 
objetiva e sistemática, as capacidades com o perfil das exigências do cargo;

d) A análise de outros elementos que acompanhem a candidatura, onde 
se observará a relevância para a qualificação do candidato;

e) Na avaliação da candidatura será dada maior importância à análise 
do Projeto de Intervenção no Agrupamento.

11 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos será afixada:
a) Em local apropriado das instalações das seguintes escolas integradas 

no Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro:
a.1) Escola Secundária de Tondela (placar do pavilhão A e placar da 

sala de professores);
a.2) Escola Básica de Campo de Besteiros (placar dos serviços ad-

ministrativos e placar da sala de professores);
a.3) Escola Básica do Caramulo (placar do átrio de entrada e da sala 

de professores).

b) Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz 
Ribeiro(http://www.aetomazribeiro.net);
sendo estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

12 — Os candidatos deverão consultar o Regulamento do Procedi-
mento Concursal para a Eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Tondela Tomaz Ribeiro, disponível nos locais e página eletrónica 
referidos no ponto anterior.

Visto e aprovado pelo Conselho Geral, em 26 de abril de 2017.
26 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, João Alberto 

Cavaleiro Rodrigues Carvalho.
310472314 

 Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, Azambuja

Aviso n.º 5733/2017

Abertura do processo concursal para diretor
Nos termos do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público 
que se encontra aberto o procedimento concursal prévio à eleição do 
Diretor do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, concelho de Azam-
buja, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à publicação 
do presente Aviso no Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são fixados no Decreto-
-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho.

2 — Podem ser opositores a este procedimento concursal os can-
didatos que preencham os requisitos constantes dos números 3 e 4 do 
artigo 21.º dos Decretos -Lei supracitados:

Docentes de carreira do ensino público ou professores profissiona-
lizados com contrato por tempo indeterminado do ensino particular e 
cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, cinco anos de serviço 
e qualificação para o exercício das funções de administração e gestão 
escolar, nos termos do número seguinte.

3 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de 
administração e gestão escolar, os docentes que preencham uma das 
seguintes condições:

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito nos ter-
mos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira 
Docente, nomeadamente de um curso de formação especializada em 
Administração Escolar e/ou Administração Educacional;

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do 
diretor, presidente ou vice -presidente do conselho executivo, diretor exe-
cutivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do conselho diretivo 
e ou executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, pelo Decreto -Lei n.º 115 -A/98, 
de 4 de maio, alterado pelo Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, pela 
Lei n.º 24/99, de 22 de abril, pelo Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de maio, 
e pelo Decreto -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro;

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou 
diretor pedagógico de estabelecimento do ensino particular e cooperativo;

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração 
escolar, como tal considerado, em votação secreta, pela maioria dos 
membros da Comissão permanente do Conselho Geral.

4 — As candidaturas apresentadas por docentes com o perfil a que se 
referem as alíneas b), c) e d) do numero anterior só são consideradas na 
inexistência ou na insuficiência, por não preenchimento de requisitos 
legais de admissão ao concurso, das candidaturas que reúnam os requi-
sitos previstos na alínea a) do numero anterior.

5 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento 
em modelo próprio (“Requerimento para Candidatura a Diretor do 
Agrupamento de Escolas Vale Aveiras”) disponibilizado nos serviços 
administrativos do Agrupamento e na página de Internet do agrupamento 
(http://valeaveiras.pt), dirigido ao Presidente do Conselho Geral do Agru-
pamento de Escolas Vale Aveiras, podendo ser entregues pessoalmente, 
em envelope fechado, nos serviços administrativos do agrupamento 
entre as 09h00 e as 16h30 horas, ou remetidas por correio registado com 
aviso de receção, ao cuidado do Presidente do Conselho Geral, para a 
Escola Sede do Agrupamento, expedido até ao termo do prazo fixado 
para as candidaturas, contendo a seguinte inscrição: «Procedimento 
concursal de recrutamento para Diretor do Agrupamento de Escolas 
Vale Aveiras — (nome do candidato)».


