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as despesas associadas a estas deslocações, designadamente ajudas de 
custo, transportes e alojamento, nos termos do Decreto -Lei n.º 106/98 
de 24 de abril de 1998.

2 — Delegar nos Chefes de Departamento das unidades orgânicas 
centrais de nível II, designadamente do Gabinete Jurídico e de Conten-
cioso, do Gabinete de Assessoria Técnica e do Gabinete de Auditoria 
Interna, a competência para autorizar deslocações em serviço em terri-
tório nacional, bem como as despesas associadas a estas deslocações, 
designadamente ajudas de custo, transportes e alojamento, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 106/98 de 24 de abril de 1998.

3 — A presente Deliberação produz efeitos desde o dia 1 de janeiro 
de 2017, considerando -se ratificados todos os atos praticados desde essa 
data até à publicação da presente deliberação.

1 de fevereiro de 2017. — O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva 
Peralta Feio, presidente. — Ana Isabel Silva Pereira Miranda Vieira 
Freitas, vogal. — Luís Miguel Pereira Pimenta, vogal.

310264988 

 EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Fernão do Pó, Bombarral

Aviso (extrato) n.º 2164/2017
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 pública a lista nominativa do 
pessoal docente que obteve provimento no Quadro de Zona Pedagógica, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação que 
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, com 
efeitos a 1 de setembro de 2016. 

Nome QZP Grupo Índice

Joana Silva Marcão  . . . . . . . . . . . . . . . 07 910 167

 14 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vi-
laça.

310263675 

 Aviso (extrato) n.º 2165/2017
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pública a lista nominativa do 
pessoal docente, deste Agrupamento de Escolas, cuja relação jurídica 
de Emprego Público cessou por motivo de aposentação, no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2016. 

Nome Carreira Categoria Data 
da cessação

Virgílio Paulo da Silva . . . . Docente  . . . Grupo 500 31 -05 -2016

 14 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vilaça.
310263586 

 Aviso (extrato) n.º 2166/2017
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 

31 de março, conjugado com o artigo 132.º do ECD, torna -se público 
que se encontra afixada na sala de professores da sede do Agrupamento 
de Escolas Fernão do Pó, a lista de antiguidade do pessoal docente com 
referência a 31 de agosto de 2016.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste 
aviso para reclamação, nos termos do artigo 96.º do referido decreto-
-lei.

14 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vilaça.
310263601 

 Despacho (extrato) n.º 1817/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, coloco em situação de mobilidade interna intercategorias 

a Assistente Operacional, Hélia Lourenço Francisco, para o exercício 
de funções de Encarregado Operacional, com efeitos a 1 de janeiro de 
2017 e até 31 de dezembro de 2017.

14 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vilaça.
310263553 

 Escola Secundária Henrique Medina, Esposende

Aviso n.º 2167/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Por-
taria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que foi homologada, 
por meu despacho de 25 janeiro de 2017, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos relativa ao procedimento concursal comum para 
contratação de quatro assistentes operacionais, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo a tempo parcial de 
3 horas e trinta minutos diárias, aberto pelo Aviso n.º 337/2017, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 6, de 9 de janeiro.

A lista unitária de ordenação final homologada encontra -se afixada 
no átrio dos Serviços Administrativos e publicada na página eletrónica 
da Escola, em http://www.escolahenriquemedina.org.

26 de janeiro de 2017. — O Diretor, João Ferreira Gaspar Furtado.
310211761 

 Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, Palmela

Aviso n.º 2168/2017
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto 
o procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor(a) do 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos — Pinhal Novo, para 
o quadriénio 2017 -2021, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do 
dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos nú-
meros 3, 4 e 5 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.

3 — As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento diri-
gido à Comissão designada pelo Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas José Maria dos Santos — Pinhal Novo, para o procedimento 
concursal de eleição do(a) Diretor(a), entregue pessoalmente nos Ser-
viços Administrativos, da escola sede, na rua Infante Dom Henrique, 
2955 -196 Pinhal Novo, ou enviado por correio registado e com aviso 
de receção, ao cuidado da Presidente do Conselho Geral, e expedido 
até ao termo do prazo estipulado em 1 (um).

4 — O requerimento de admissão, disponível na página eletrónica do 
Agrupamento, www.aejms.net, e nos Serviços Administrativos, deve ser 
acompanhado dos seguintes documentos:

4.1 — Documentos obrigatórios, sob pena de exclusão:
a) Curriculum Vitae detalhado, com a situação profissional atualizada, 

datado e assinado, onde constem as funções exercidas, a formação 
profissional e a formação especializada;

b) Projeto de Intervenção no Agrupamento, de acordo com a legis-
lação, contendo:

b1) Identificação de problemas;
b2) Definição da missão, metas e grandes linhas de orientação da ação;
b3) Explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

O documento a apresentar em suporte papel, no máximo 20 (vinte) 
páginas A4, numeradas, rubricadas, em corpo de letra Arial, tamanho 
12, espaçamento 1,5 e 2 centímetros de margem, deverá ser datado e 
assinado no final, pelo(a) candidato (a).

c) Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a 
categoria, o vínculo, o tempo de serviço e a última avaliação de desem-
penho do candidato(a).

d) Fotocópia autenticada, ou certidão, do documento comprovativo 
das habilitações literárias e certificados relativos à situação profissional;

4.2 — Os (As) candidatos (as) podem ainda indicar quaisquer outros 
elementos, devidamente comprovados, que considerem ser relevantes 
para apreciação do seu mérito.

4.3 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do 
requerimento e do Curriculum Vitae (incluindo a apresentação do Bilhete 
de Identidade, do Cartão de Contribuinte ou do Cartão Único), com 
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exceção daqueles que se encontrem arquivados no respetivo processo 
individual desde que este se encontre nos Serviços Administrativos do 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos — Pinhal Novo.

5 — As candidaturas são apreciadas considerando:
a) Análise do Curriculum Vitae, visando apreciar as competências 

para o exercício das funções de Diretor(a) e o seu mérito;
b) Análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento, visando apre-

ciar a respetiva relevância, a coerência entre os problemas diagnostica-
dos, as estratégias de intervenção propostas e os recursos a mobilizar 
para o efeito;

c) Entrevista Individual ao (à) candidato(a) que, para além do apro-
fundamento dos aspetos relativos às alíneas a) e b) deste ponto, deve 
apreciar as competências pessoais do(a) candidato(a), as motivações da 
candidatura e verificar se a fundamentação do projeto de intervenção é 
adequada à realidade do Agrupamento, a que se candidata.

6 — Na página eletrónica do Agrupamento, www.aejms.net encontra-
-se para consulta o regulamento para o procedimento concursal e os 
métodos de seleção das candidaturas.

7 — A lista provisória dos (as) candidatos (as) admitidos (as) e 
dos (as) excluídos (as) a concurso será afixada num placard da escola 
sede do Agrupamento, e divulgada na página eletrónica do Agru-
pamento, até 10 (dez) dias úteis após a data limite de apresentação 
das candidaturas, sendo esta a única forma de notificação dos (as) 
candidatos (as).

Visto e aprovado pelo Conselho Geral em 8 de fevereiro de 2017.
9 de fevereiro de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Rosária 

Gabriela de Azevedo Arroja.
310262184 

 Agrupamento de Escolas do Levante da Maia, Maia

Aviso n.º 2169/2017
Nos termos do disposto no 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 procedimento concursal para 
provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas do Levante 
da Maia, pelo prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte ao da 
publicação do presente Aviso no Diário da República.

1 — São requisitos de admissão ao concurso os que constam dos 
pontos 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 devem ser formalizadas mediante requerimen-
to — em modelo próprio disponibilizado na página eletrónica do Agru-
pamento (www.levantemaia.com) ou nos serviços administrativos da 
escola sede — dirigidos à Presidente do Conselho Geral, podendo ser 
entregue pessoalmente na secretaria da escola sede do Agrupamento, 
(Escola Básica e Secundária do Levante da Maia), ou remetido por 
correio registado com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo 
fixado para apresentação das candidaturas.

3 — O requerimento de candidatura a concurso, nos termos dos ar-
tigo 22.º -A e 22.º -B do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, deverá ser acompanhado 
da seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem respetivamente as funções exercidas e a formação profissional, 
devidamente comprovadas, sob pena de não serem consideradas, para 
efeito de avaliação, com exceção daqueles que se encontrem arquivados 
no respetivo processo individual e este se encontre na escola onde decorre 
o procedimento concursal;

b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas do Levante 
da Maia, em suporte papel, com páginas numeradas e rubricadas e 
no final datado e assinado, com conteúdo original, 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) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Fotocópia dos Certificados de Formação Profissional realizada;

3.1 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer elementos, de-
vidamente comprovados, que considerem relevantes para apreciação do 
seu mérito. É obrigatória a prova documental dos elementos constantes 
do curriculum, com exceção daqueles que se encontrem arquivados no 
respetivo processo individual e estes se encontrem nos serviços admi-
nistrativos deste Agrupamento.

4 — Os métodos a utilizar na avaliação das candidaturas são os se-
guintes:

a) Análise Curricular — Habilitações académicas: Licenciatura, 
Pós -graduação ou diploma de estudos superiores especializados em 
Administração Escolar ou Administração Educacional. Mestrado em 
Administração Escolar ou Administração Educacional. Doutoramento 
em Administração Escolar ou Administração Educacional.

b) Experiência profissional — Tempo de serviço efetivo prestado em 
escolas e contado até 31 de agosto de 2016.

c) Experiência em funções de administração escolar — Sejam deten-
tores de habilitação específica para o efeito e currículo relevante na área 
da gestão e administração escolar, nos termos das alíneas b) c) e d) do 
n.º 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 02 de julho.

d) Desenvolvimento pessoal e profissional — Formação relacionada 
com a administração e gestão escolar.

e) Comunicações, estudos e trabalhos publicados — Comunicações, 
estudos e trabalhos publicados relacionados: — Com a educação e o 
ensino; — Com a administração e gestão escolares.

f) Análise do Projeto de Intervenção — Parâmetros gerais Estrutura e 
organização do projeto; Capacidade de expressão, clareza na abordagem 
dos assuntos tratados, poder de síntese e de sistematização.

g) Parâmetros específicos Pertinência e objetividade no diagnóstico 
da situação. Coerência entre problemas identificados, medidas e es-
tratégias propostas e recursos a mobilizar para o efeito. Enfoque nos 
resultados escolares, valorizando os processos e não somente os resul-
tados. Valorização do papel dos pais e encarregados de educação como 
corresponsáveis pelo sucesso escolar e educativo dos seus educandos. 
Enfoque na responsabilização dos alunos pelo bom uso dos espaços e 
dos equipamentos escolares e por um ambiente escolar sereno e saudável. 
Valorização de parcerias com a comunidade envolvente. Conhecimento 
do contexto socioeducativo das escolas do Agrupamento. Visão estraté-
gica para o Agrupamento de Escolas.

h) Análise da entrevista Competência de comunicação com correção 
vocabular e capacidade de se expressar com clareza e precisão, ser 
assertivo na exposição e defesa das suas ideias, defesa das soluções 
e estratégias apresentadas. Conhecimento da natureza das funções a 
exercer e das condicionantes da sua intervenção. Motivação para a 
apresentação da candidatura. Modo como explicitou e defendeu o pro-
jeto de intervenção.

i) Apreciação final A apreciação final é expressa em termos de reúne/
não reúne condições para o exercício do cargo.

5 — As listas dos candidatos e excluídos a concurso serão afixadas 
na escola sede do Agrupamento, Escola Básica e Secundária do Levante 
da Maia, no prazo máximo de quatro dias úteis após a data limite de 
apresentação das candidaturas e divulgadas, no mesmo prazo, na página 
eletrónica do Agrupamento, sendo estas as únicas formas de notificação 
dos candidatos.

14 de fevereiro de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Ana 
Maria de Sousa Botelho Garrido.

310264225 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 143/2017
Por Deliberação de 18 de janeiro de 2017, e ao abrigo do disposto no 

n.º 12 do artigo 1.º da Portaria n.º 135/2012, de 8 de maio, o Conselho 
Diretivo do ISS, I. P. delibera:

1 — Criar, na dependência do Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, uma Equipa de Projeto de Acompanhamento dos Processos 
Jurisdicionais e Valorização Profissional, com os seguintes objetivos:

a) Criação de mecanismos que permitam aumentar a eficácia da 
análise das questões jurídicas e assegurar o cumprimento dos prazos 
processuais no DRH/NAJC;

b) Monitorização do movimento processual registado no DRH/NAJC, 
com identificação do sentido das sentenças proferidas;

c) Cobrança de custas de parte a que o ISS tenha direito;
d) Conhecimento efetivo do número de mandatários com a indicação 

das respetivas unidades orgânicas a que se encontram afetos;
e) Estabelecimento de interlocutores nos serviços desconcentrados, 

serviços centrais e CNP, com intercâmbio de informação, designadamente 
das sentenças que vierem a ser proferidas sobre matérias similares;

f) Incentivo à realização do estágio de advocacia, divulgando essa 
possibilidade junto dos juristas do ISS, I. P., privilegiando os juristas 


