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e) Após a aplicação dos métodos de seleção a novo conjunto de candi-
datos, nos termos da alínea anterior, é elaborada nova lista de ordenação 
final desses candidatos, sujeita a homologação.

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 artigo 10.º, da Portaria n.º 125A/2019, de 
30 de abril

14 — Composição do Júri:
Presidente: Ana Lúcia Gonçalves Correia, (Adjunta da Diretora)
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Ana Paula Vergamota Pinto Fernandes, (Assessora da Di-

retora) 2.º Vogal: Anabela Rocha Inácio, (Encarregada dos Assistentes 
Operacionais)

Vogais suplentes:
1.º Vogal: Silvana Isabel Pereira Silvestre, (Psicóloga)
2.º Vogal: Maria Dulce Oliveira Cruz Marques, (Chefe de Serviços 

de Administração Escolar, em regime de substituição)

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

14.2 — Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 
de 30 de abril, as atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação 
e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, são 
publicitadas no sítio da Internet da entidade.

15 — Exclusão e notificação dos candidatos — Os candidatos exclu-
ídos serão notificados por uma das formas previstas no artigo 10.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 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 pró-
prio, aprovado pelo Despacho 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 (https://www.camposmelo.pt/), ou junto dos serviços admi-
nistrativos da Escola Secundária Campos Melo, Covilhã.

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 ordena-

ção preferencial a adotar são os constantes do artigo 27.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril.

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 28.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, com remissão aos artigos 10.º e 23.º

18.1 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação da Diretora da Escola Secundária Campos Melo, Covilhã, é 
afixada nas respetivas instalações em local visível e público e disponi-
bilizada na página eletrónica da Escola, (https://www.camposmelo.pt/), 
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 válido por 
18 meses para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para 
os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125A/2019, 
de 30 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 11.º da Portaria 
n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, o presente aviso é publicitado no Diá-
rio da República, 2.ª série, bem como na página eletrónica da Escola 
Secundária Campos Melo, Covilhã (https://www.camposmelo.pt/), na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à 
publicação no Diário da República, 2.ª série.

6 de maio de 2019. — A Diretora, Isabel Maria Marques de Almeida 
Lopes Fael.

312281636 

 Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, Charneca 
da Caparica — Almada

Aviso n.º 8533/2019
Para os devidos efeitos e por ter sido publicado indevidamente, de-

termino a anulação do Aviso n.º 7745/2019, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 86, de 6 de maio de 2019.

7 de maio de 20198. — A Diretora, Maria da Graça Castro Quadros 
Fragoso Dinis Carvalha.

312278031 

 Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, Loures

Aviso n.º 8534/2019
Anulação do Aviso n.º 6223/2019, de 5 de abril, publicado no Diário 

da República n.º 68, 2.ª série, pelo facto da relação jurídica exigida para 
o concurso ter sido incorretamente publicada na BEP.

8 de maio de 2019. — O Diretor, Carlos Luís da Fonseca Candeias.
312281271 

 Agrupamento de Escolas da Madalena, Vila Nova de Gaia

Aviso n.º 8535/2019
Anulação do procedimento concursal, com o Aviso n.º 6501/2019, 

publicado no Diário da República n.º 70, de 9 de abril, por se encontrar 
publicado incorretamente.

Será reaberto novo procedimento concursal, de acordo com a Portaria 
n.º 125 -A/2019 de 30 de abril.

6 de maio de 2019. — O Diretor, Manuel Joaquim Correia da Silva.
312272053 

 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva

Aviso n.º 8536/2019

Anulação do concurso de recrutamento para o preenchimento de um 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para carreira e categoria de 
assistente operacional.
Torna -se público que pelo Despacho n.º 19 DIR/2018 -2019, de 7 de 

maio de 2019, do Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Paiva, e com os fundamentos que nele constam, foi determinada a anu-
lação do concurso de recrutamento para o preenchimento de um posto 
de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para carreira e categoria de assistente operacio-
nal publicado através do Aviso n.º 6360/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, N.º 69, de 8 de abril de 2019.

7 de maio de 2019. — O Diretor, João Adelino Matias Lopes dos 
Santos.

312278583 

 Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina 
da Serra, Leiria

Despacho n.º 4958/2019
Ilda Graciela Duro, diretora do Agrupamento de Escolas de Carangue-

jeira — Santa Catarina da Serra, Leiria, nos termos do disposto nos arti-
gos 151.º e 159.º do Código do Procedimento Administrativo e ao abrigo 
do disposto no n.º 7 do artigo 20.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, delega, sem possibilidade de subdelegação, na Adjunta da 
Diretora professora Ana Paula Gonçalves Costa, a competência de, na 
sua ausência, assegurar o serviço inerente às provas finais e de aferição, 
na escola GPA de Santa Catarina da Serra.

29 de abril de 2019. — A Diretora, Ilda Graciela Duro.
312273196 


