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19 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido por
18 meses para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 32.º da Portaria n.º 125-A/2019.
20 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma
de discriminação».
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 Padre Vítor Melícias e na Bolsa de Emprego Público
Nome

(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da
República, 2.ª série.
4 de junho de 2019. — O Diretor, Joaquim Pinto Gonçalves.
312356504

Agrupamento de Escolas de Paião, Figueira da Foz
Aviso (extrato) n.º 10678/2019
Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se publico a lista nominativa do
pessoal que cessou funções no período compreendido entre 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2018.
Categoria

Maria Alda Henriques António Duarte Antunes . . . . . Chefe de Serviços de Administração Escolar.
Carmen Ercília Frederico Barata Feio Cruz. . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . . . . . . . . .

Nível/índice

Data efeito
da cessação

500

24/08/2018

Aposentação.

4

07/09/2018

Denúncia.

7 de junho de 2019. — A Diretora, Ana Paula Guimarães Simões Carrito.

Escola Secundária de Palmela
Aviso n.º 10679/2019
Publicação de lista unitária de ordenação final homologada do
procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários destinado a assistentes técnicos, para ocupação
de três postos de trabalho na Escola Secundária de Palmela na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP).
Em cumprimento do estabelecido 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 público que após homologação
da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários destinado a assistentes
técnicos para ocupação de 3 postos de trabalho, em regime de contrato
de trabalho por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de assistente técnico, aberto na BEP com o código da oferta OE201903/0960 de
28 de março de 2019, foi afixada na vitrina da secretaria da escola e disponibilizada na página eletrónica da Escola Secundária de Palmela.
31 de maio de 2019. — A Diretora, Isabel Maria Mendonça Ramada.
312348007

Escola Secundária de Paredes
Aviso n.º 10680/2019
Procedimento concursal publicitado pelo Aviso n.º 7229/2019,
de 24 de abril — Convocatória
para a realização da Prova de Conhecimentos
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, ficam convocados para a realização da Prova de Conhecimentos, o primeiro método
de seleção previsto no procedimento concursal publicitado pelo Aviso
n.º 7229/2019, de 24 de abril, os seguintes candidatos:
Os candidatos admitidos que não são detentores de relação jurídica
de emprego público. Os candidatos que constam das listas de admissão
afixadas no dia 5 de junho de 2019 devem confirmar esse estatuto na
lista definitiva de candidatos admitidos que será divulgada depois de
terminadas as formalidades da audiência de interessados relativa à notificação das listas provisórias de exclusão e de admissão.
Os candidatos propostos para exclusão que não são detentores de
relação jurídica de emprego público que, por eventual deferimento das
suas alegações em sede de audiência de interessados, venham a constar
da referida lista definitiva de candidatos admitidos.
Os candidatos admitidos que possuam uma relação jurídica de emprego público e que tenham optado, no formulário de candidatura, pela
realização dos métodos de seleção Prova de Conhecimentos e Avaliação
Psicológica.

Motivo da cessação

312366313

2 — A Prova de Conhecimentos terá lugar no dia 9 de julho de 2019,
pelas 9h30min, no pavilhão B da Escola Secundária de Paredes.
3 — Os candidatos deverão consultar as restantes instruções relativas
à comparência à prova que serão, oportunamente, afixadas em local
visível e público das instalações da Escola Secundária de Paredes, e
disponibilizadas na página eletrónica da escola, na área dos editais, em
www.esparedes.pt.
17 de junho de 2019. — A Presidente do Júri, Gracinda Fátima Carvalho Sousa.
312382213

Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos,
Vila Franca de Xira
Aviso n.º 10681/2019
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de 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 Professor Reynaldo dos Santos, de
17 de de maio de 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 postos de trabalho para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional deste Agrupamento
de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, na modalidade de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a constituir por
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Caso se verifique a previsão nos n.os 3 e 4 do artigo 30.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, é constituída uma reserva de
recrutamento interna pelo prazo máximo de 18 (dezoito) meses contados da data de homologação da lista de ordenação final, a ser utilizada
quando, nesse período, haja necessidade de ocupação transitória de
idênticos postos de trabalho, a constituir por contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo aplicando-se, com as necessárias
adaptações, o disposto nos artigos 29.º e 30.º
3 — Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do regime de valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,

