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b) Aplicação do segundo método obrigatório apenas a parte dos can-
didatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por 
tranches sucessivas, por ordem decrescente de classificação, respeitando 
a prioridade legal da sua situação jurídico -funcional, até à satisfação 
das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do segundo método aos restantes candidatos, 
que se consideram excluídos, quando os candidatos aprovados nos termos 
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades de recrutamento do 
procedimento concursal.

13.12 — Os candidatos aprovados no método de seleção obrigatório 
a convocar para a realização do segundo método, são notificados por 
uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º, por remissão do n.º 2 
do artigo 33.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, re-
publicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Manuel de Oliveira Fael Gonçalves de Matos, 

Subdiretora
Vogais efetivos: Rui José Jaria Sousa Pinto, Psicólogo dos Serviços de 

Psicologia e Orientação e Fernanda Maria Pacheco Domingues Pinhais, 
Assistente Operacional.

Vogais suplentes: Maria Adelaide Gomes de Melo, Encarregada 
Operacional e Lúcia de Oliveira Gomes Amaral, Coordenadora de Es-
tabelecimento

14.1 — O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos por um dos vogais efetivos.

14.2 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
os critérios de apreciação e de ponderação do método de seleção, bem 
como o sistema de classificação final dos candidatos, incluindo a res-
petiva fórmula classificativa, constam das atas das reuniões do júri do 
procedimento, as quais serão facultadas aos candidatos, no prazo de 
3 dias úteis, sempre que solicitadas.

15 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos excluí-
dos serão notificados por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, para realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo. As alegações a proferir pelos 
mesmos devem ser feitas em formulário próprio, aprovado pelo Despa-
cho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico 
da Direção -Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), em 
www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou junto 
dos serviços administrativos na escola sede do Agrupamento de Escolas 
Lima -de -Faria, Cantanhede.

16 — A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o 
procedimento concursal é efetuada de acordo com a escala classificativa 
de 0 a 20 valores com valoração às centésimas em resultado da classi-
ficação quantitativa obtida no método de seleção.

17 — Critérios de ordenação preferencial
17.1 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de orde-

nação preferencial a adotar são os constantes do artigo 35.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril.

17.2 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 
Portaria, aos candidatos com deficiência deve ser observado o disposto 
no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e pela Lei 
n.º 4/2019, de 10 de janeiro.

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
no decurso da aplicação do método de seleção é notificada, para efei-
tos de audiência de interessados, nos termos do artigo 36.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril.

18.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-
logação do Diretor do Agrupamento de Escolas Lima -de -Faria, Canta-
nhede, é afixada nas respetivas instalações em local visível e público e 
disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Lima-
-de -Faria, Cantanhede, sendo ainda publicado um aviso no Diário da 
República, 2.ª série, com informação sobre a sua publicitação.

19 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válida por 
18 meses para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação».

21 — Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
o presente aviso é publicitado no Diário da República, 2.ª série, bem 
como na página eletrónica deste Agrupamento de Escolas Lima -de-
-Faria, Cantanhede, na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 
no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série, 
e, no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

23 de abril de 2019. — O Diretor, José Manuel Tarelho Soares.
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 Escola Secundária Marquês de Pombal, Lisboa

Aviso n.º 10025/2019

Abertura do procedimento concursal para preenchimento
 do cargo de Diretor

Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 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 
o concurso para provimento do lugar de diretor da Escola Secundária 
Marquês de Pombal (ESMP), Lisboa, 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 estipulados nos 
números 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 2 de julho.

2 — A candidatura deverá ser formalizada mediante requerimento, 
em modelo próprio, disponibilizado na página eletrónica da ESMP 
(http://www.esmp.pt) e nos serviços administrativos. O requerimento é 
dirigido à Presidente do Conselho Geral da ESMP.

3 — O requerimento referido no número anterior deve ser acompa-
nhado, sob pena de suspensão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, contendo 
todas as informações consideradas pertinentes e acompanhado de prova 
documental dos seus elementos, com exceção daquela que já se encontre 
arquivada no respetivo processo individual existente na ESMP;

b) Projeto de Intervenção relativo à ESMP (num máximo de vinte 
páginas A4, com letra tipo Times New Roman 12, margem normal e 
espaçamento 1,5), contendo a identificação de problemas, a definição da 
missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como 
a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

4 — Os candidatos podem, ainda, indicar quaisquer outros elementos, 
devidamente comprovados, que considerem relevantes para apreciação 
do seu mérito.

5 — A candidatura pode ser entregue pessoalmente nos serviços 
administrativos da ESMP, sito na Rua Alexandre Sá Pinto, 1349 -003 
Lisboa, durante o horário de expediente, ou enviada por correio registado 
com aviso de receção, ao cuidado da Presidente do Conselho Geral da 
ESMP, até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

6 — As candidaturas são apreciadas considerando:
a) A análise do Curriculum Vitae de cada candidato, designadamente 

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

b) A análise do Projeto de Intervenção na ESMP, visando apreciar a 
respetiva relevância e a coerência entre os problemas diagnosticados e 
as estratégias de intervenção propostas;

c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato 
que, para além do aprofundamento dos aspetos relativos às alíneas a) 
e b) deste ponto, visa apreciar as motivações da candidatura e as capa-
cidades do candidato em função do perfil e das exigências do cargo a 
que se candidata.

7 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e Código do Procedimento 
Administrativo.

8 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos do concurso serão 
afixadas no átrio da ESMP e publicadas na página eletrónica da Escola, 
no prazo de cinco dias úteis, após a data limite de apresentação das can-
didaturas, sendo esta a única forma de notificação dos candidatos.

27 de maio de 2019. — A Presidente do Conselho Geral, Maria 
Elisabete da Fonseca Alves Capela Rodrigues.
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