
Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa

Procedimento concursal de recrutamento para a contrataco em regime de contrato a termo

resolutivo para a carreira e categoria de assistente técnico, tendo em vista a constituicão de
reserva de recrutamento, para assegu rar necessidades transitórias.

1. Nos termos dos n.s 2 e 4 do artigo 332¯ e 38 da Lei Geral do Trabaiho em Funçöes

Püblica (LTFP)dezembro, aprovada pela Lei n 35/2014, de 20 de junho e do disposto no artigo

11 da Portaria n2 125-A/2019 de 30 de abril, torna -se ptblico que, por despacho do Diretor
do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa, de 06/07/2020, no uso das competências que Ihe
foram delegadas pelo Despacho n. 7151-B/2020 do Subdiretor-Geral, proferido em 14 de
juiho de 2020, publicado no Diário da Repóblica, 2 série, n2 135, Parte C, a 14 de julho 2020,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias titeis a contar da publicaço do presente Aviso em
Diário da Republica, o procedimento concursal comum para a constituiço de relaçâo jurIdica
de emprego pthlico por tempo indeterminado para o preenchimento de postos de trabaiho
pra as funcöes correspondentes a carreira e categoria de assistente técnico de Agrupamento

de Escolas de Vila Viçosa, na modalidade de contrato a termo resolutivo para a carreira e
categoria de assistente técnico, tendo em vista a constituiçao de reserva de recrutamento,

para assegurar necessidades transitOrias, nos termos do artigo 32 da Portaria n 125-A/2019,
de 30 de abril.

2. Em cumprimento do disposto no artigo 34 do regime de vaIorizaco profissional dos
trabaihadores corn vInculo de emprego p(iblico, aprovado pela Lei n2 25/2014, de 30 de maio,
fol solicitado parecer prévio a entidade gestora da vaIorizaço profissional - INA, que declarou
a inexistência de trabalhadores em situacão de valorizaço profissional para os postos de
trabaiho a preencher.

3. LegisIaço aplicável - 0 presente procedirnento rege-se pelas disposiçbes contidas na
Lei n 35/2014, de 20 de junho, Decreto Regulamentar n2 14/2008, de 31 de julho, Portaria n2

125-A/2019, de 30 de abril, Portaria n9 1533-C/2008, de 31 de dezembro e Código de
Procedimento Administrativo.

4. Ambito do recrutarnento - 0 presente recrutamento foi precedido do despacho

n2442/2020/MF de 30 de junho de 2020 de Sua Excelência o Ministro de Estado e das
Financas, de rnodo a possibilitar o recrutamento de trabaihadores corn ou sem vinculo de
emprego ptblico, de acordo corn os n2s 2 e 4 do artigo 30 da LTFP.

5. Local de Trabalho - Agruparnento de Escolas de Vila Viçosa, sita na Rua da Horta do
Reguengo s/n, 7160-201 Vila Viçosa

6. Caracterizaçao do posto de trabalho: Os postos de trabaiho a ocupar caracterizam -se
pelo exercIcio de funcôes correspondentes a categoria de assistente técnica, ta corno descrito
no Anexo referido no n.2 2 do artigo 88. da LTFP, para os serviços administrativos dos
agrupamentos de escolas ou escolas no agrupadas, cornpreendendo designamente as



atividades inerentes gestho de alunos, pessoal, orcamento, contabiUdade, património,

a provisionamento, secretaria, a rq uivo e expediente.

7. Posico remuneratória: 1 posicâo remuneratória da carreira e categoria de assistente
técnico, nIvel 5 da tabela remuneratório ónico, a qual corresponde o montante pecuniário de
EUR: 693,13�

8. Requisitos de admisso:
a) Ser detentor, ate a data limite para apresentaço das candidaturas, dos
requisitos gerais de admisso previstos no artigo 17. da LTFP nomeadamente:

I) Nacionatidade Portuguesa, quando nâo dispensada pela Constituiçâo, convenço

internacional ou lei especial;

ii) 18 anos de idade completos;

iii) No inibico do exercIcio de funçôes pibIicas ou no interdico para 0 exercIcio
daquelas que se propôe a desempenhar;

iv) Robustez fIsica e perfil psIquico indispensáveis ao exercIcio das funcôes;

v)Cumprirnento das leis de vacinaço obrigatória;

b) Ser titular do 12 ano de escolaridade ou de curso que the seja equiparado, a que

corresponde o grau de comptexidade 2 de acordo corn o previsto na alInea b) do n2 1

do artigo 86g da LTFP, no se admitindo a possibilidade de substituiço do nIvet
habititacional porformaço ou experiência profissionat.

9. Para efeitos do disposto na atInea k) do artigo llQ da Portaria i12 125-A/2019, de 30
de abrit, nâo pode ser admitidos candidatos que cumulativamente se encontrem integrados na
carreira, sejam titulares da categoria e, no se encontrando ern mobitidade, ocupem idênticos
postos de trabaiho previstos no servico para cuja ocupaçâo se publicita o procedimento ou
seja, já sejam detentores de urn contrato na modatidade de retaço jurIdica de emprego
pubtico por tempo indeterminado no rnesmo Agrupamento de Escolas ou Escota no
Agru pada.

10. Formatizaço das candidaturas:

a. Prazo da candidatura: 10 dias citeis contados a partir do dia seguinte ao da
publicaço do presente aviso na Botsa de emprego pübtico (BEP).

b. Forma: As candidaturas devero ser submetidas, obrigatoriamente, mediante
preenchirnento de formulário próprio disponibilizado etetronicamente no Sistema
tnterativo de Gestâo de Recursos Humanos da Educacâo - SIGRHE > Situaco
Profissional > PND - Procedirnentos concursais restritos - PREVPAP Formulário
de Candidatura no portal da Direço Gerat da Adrninistracâo Escolar
(www.dgae.rnec.pt) e formatizadas através da entrega, nas instatacôes do
Agruparnento de Escolas de Vila Viçosa ou enviadas pelo correio, para a morada
identificada no n. 5 do presente Aviso, em carta registada corn Aviso de receco,
dirigidas ao Diretor do Agruparnento de Escotas ou Escota nâo Agrupada ate ao



ultimo dia do prazo para apresentaço das candidaturas, dos seguintes

docu mentos:

- Curriculum Vitae;
- Fotocópia do Certificado de Habilitaçöes;
- Certificado do registo criminal, de acordo corn a artigo 2. da Lei n.2 113/2009,

de 17 de seternbro;
- FotocOpia dos documentos comprovativos de açôes de forrnaço frequentadas

corn indicacâo da entidade que as promoveu, perlodo em que as mesmas decorreram
e respetiva duraçâo, caso existam;

- Caso seja detentor de relaço jurIdica de emprego piblico, declaraço ernitida
pelo serviço onde a candidato se encontra a exercer funçôes, devidamente atualizada
e autenticada, onde conste, de forma inequIvoca a rnodalidade de vinculo de emprego

ptblico, bern como da carreira e da categoria de que seja titular, da posicâo, nIvel
remuneratório e rernuneracâo base que detém, corn descriço detalhada das funçöes,

atividades, atribuiçôes e cornpetências inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo

candidato, devendo a rnesma ser complernentada corn inforrnaçâo referente a
avaliaço do desempenho relativa ao óltimo perIodo, nâo superior a 3 anos.

10.3. Nos termos do disposto na alInea a) no n.9 8 do artigo 20.2 da Portaria n.9 125-A/2019, a

nâo apresentaco dos docurnentos comprovativos do preenchirnento dos requisitos

legalmente exigidos e atrás referidos, determina a excluso dos candidatos.

10.4 E garantida a reserva de postos de trabalho para candidatos portadores de deficiência
cornurn grau de incapacidade igual ou superior a 60%, nos termos do artigo 39 do Decreto-Lei

n9 29/2001, de 3 de fevereiro.

10.5 Nos termos do n9 1 do art2 6 do Decreto-Lei n2 29/2001, de 3 de fevereiro, e para efeitos
de admisso ao concurso, as candidatos corn deficiência devern juntar documento
comprovativo do grau e tipo de deficiência.

10.6 Assiste ao Jun a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso de duvida sobre a

situaco que descreve, a apresentacâo de docurnentos comprovativos das suas declaraçöes.

11. Métodos de Seleco:

11.1 Nos termos do n. 6 do artigo 36 da LTFP e da alInea c) do artigo 59 da Portaria n9 125-

A/2019 e dada a urgência do procedimento, o rnétodo de seleço será exclusivamente a
Avaliaço Curricular(AC), que visa analisar a qualificacâo dos candidatos, designarnente a
habilitaço académica ou profissional:

11.2 Sendo que:

A avaliação curricular será ponderada de acordo corn a seguinte fórrnula:

AC= (HAB+2EP+FP+AD) /5

Habilitaçâo académica de base (HAB) será graduada de acordo corn a seguinte

pontuaço:



- 20 valores - Habilitaçâo superior a exigida;

- 16 valores - 122 Ano de escolaridade ou equiparado;

Experiência profissional (EP) ser graduada de acordo corn a seguinte pontuaco:

- 20 valores - corn experiência de 8 anos ou mais, no exercIclo de funcôes inerentes a
carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura;

- 18 valores - corn experiência igual ou superior a 5 anos e inferior a 8 anos, no

exercIcio de funçöes inerentes a carreira e categoria conforme descritas no aviso de
abertura;

- 16 valores - corn experiência inferior a 5 anos, no exercIcio de funçôes inerentes a
carreira e categoria conforme descritas no aviso de abertura;

- 12 valores - sern experiência no exercIcio de funcôes inerentes a carreira e categoria

conforrne descritas no aviso de abertura;

- 10 valores - sem experiência profissional.

Formaçâo profissional (FP) será classificada de acordo corn a seguinte pontuaçâo:

- 20 valores - formaçâo diretarnente relacionada corn a area funcional, corn igual ou

mais de 60 horas;

- 18 valores - formaço diretamente relacionada corn a area funcional, corn menos de
60horas;

- 14 valores - formaço indiretamente relacionada corn a area funcional, corn igual ou
mais de 60 horas;

- 12 valores - formaçâo indiretamente relacionada corn a area funcional, corn menos
de 60 horas;

- 10 valores - sem formacão.

Avaliacâo do desernpenho (AD) relativa ao iItimo perIodo, nâo superior a três, em que o

candidato cumpriu ou executou atribuicâo, competência ou atividade idêntica as do posto

de trabaiho a ocupar, será classificada de acordo corn a seguinte formula:

AD = 4[(A+B+C)/3]

Em que A,B e C referem -se as pontuaçôes das avaliaçöes quantitativas dos ltimos anos.

Os candidatos que nâo tenham avaliacâo do desempenho, ou tendo, nâo seja em

atividades idênticas as do posto de trabalho a ocupar, sero valorados neste parâmetro

corn 10 valores.



11.3 0 Jun pode exigir aos candidatos que apresentem docurnentos comprovativos de
factos por ele referidos no currIculo que possam relevar para a apreciaço do seu mérito e
que se encontrem deficienternente comprovadas.

12 - Notificaçâo da excluso do procedirnento concursal : os candidatos excluIdos so
notificados para a realizaçâo de audiência prévia nos termos do artigo 121 do COdigo do
Procedirnento Administrativo, por uma das formas previsto n2 n21 do artigo 23 da
Portaria n 125-A/2019, de 30 de abnil.

13- Publicitação dos resultados: a publicitaço dos resultados obtidos é efetuada através
da lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visIvel e publico das instalaçöes do
Agrupamento de Escola/Escola nâo Agrupada e disponibilizada na respetiva página

eletrónica.

14- 0rdenaco final dos candidatos: a ordenaco final dos candidatos que completem o
procedimento e efetuada por ordem decrescente das classificacôes quantitativas obtidas,
expressa numa escala de 0a 20 valores.

15- Critérios de ordenacâo preferencial: em caso de igualdade de valoraçâo, serâo
adotados, de acordo corn o previsto na alInea b), do ponto 2, artigo 27 da Portaria n2 125-

A/2019, de 30 de abril, os seguintes critérios de ordenaço preferencial:

a) A classificaçâo mais elevada atribuIda na Experiencia Profissional (EP);
b) A habilitaçâo académica mais elevada (HAB)
c) 0 maior nümero de horas de forrnacão relevante para as tarefas a desempenhar.

16- A lista unitária de ordenaçâo final dos candidatos aprovados, bern como a lista de
excluso de candidatos ocorrida no decurso da aplicaço do método de seleçäo so
notificadas aos respetivos candidatos, para a realizaço de audiência prévia nos termos do
artigo 121 do Código do Procedimento Administrativo, por urna das formas previstas no
n1 do artigo 23 da Portaria n2 125-A/2019, de 30 de abril.

17- A lista unitária de ordenaçâo final, após homologaço, ser afixada em local visIvel e
ptiblico das instalaçôes do Agrupamento de Escolas de Vila Vicosa e disponibilizada na
respetiva página eletrónica, sendo ainda publicado urn aviso na 2 serie do Diário da
Republica corn inforrnaço sobre a sua publicitacão.

18- Nos terrnos do ponto 6 do artigo 119 da Portaria n2 125-A/2019, de 30 de abnil, as atas

do Jun onde constam os parârnetros de avaliacâo e respetiva ponderaço dos elernentos
do método de seleçâo a utilizar, a gretha classificativa e o sisterna de valoraço final do
método, sâo publicitadas no sItio da internet do Agrupamento.

19- Sero excluIdos do procedirnento os candidatos que obtenham uma valoracâo inferior
a 9,5 valones, nos termos do ri2 10 do artigo 92 da Portaria n2 125-A/2019, de 30 de abril.

20- Corn posiçâo e identificaco do Jun

Presidente ................................................. Lino José Gornes Gato - Subdiretor



Vogais efetivos: ........................ Maria da Conceiçâo Barroso paixâo - Adjunta do Diretor

Florbela Maria Martins Pereira- Coordenadora Técnica

Vogais suplentes: ....................... Ana Sofia Pécurto Branco -Adjunta do Diretor

Elisabete da Piedade Pisco Carronha -Assistente Técnica

20.1- 0 presente jtri será substituIdo nas suas faltas e impedirnentos por urn dos vogais Maria
da Conceiço Barroso Paixo -Adjunta do Diretor

21- Em curnprirnento da alInea h) do artigo 92 da Constituiço da Repüblica Portuguesa, < A
Administraçâo Püblica, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma politica de
igualdade de oportunidades, entre homens e muiheres, no acesso ao emprego e na progressào

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquerforma de
discriminaçào.

22- Nos termos do disposto no n2 1 do artigo 112 da Portaria n2 125-A/2019, o presente aviso
é publicitado no Diário da Repüblica, 2 série, por extrato, bern corno no sItio da internet deste
Agrupa ernento de Escolas de Vila Viçosa e na Bola de Ernprego Püblico (www.bep.gov.pt), de
forma integral, no 1 dia ütil seguinte a publicacâo no Dirio da Republica, 2 série.

0 Diretor


