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abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e demais 
legislação aplicável.

2 — A formalização das candidaturas é efetuada obrigatoriamente 
através da apresentação de um requerimento de candidatura a concurso, 
em modelo próprio disponibilizado na página eletrónica do agrupamento 
(https://aeluisdecamoes.wixsite.com/home/home) e nos serviços admi-
nistrativos, dirigido à Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas Luís de Camões, podendo ser entregue pessoalmente nos servi-
ços administrativos da escola sede do Agrupamento — Avenida Padre 
Manuel da Nóbrega 15, 1000-223 Lisboa, das 9 h 30 m às 12 h 00 m e 
das 14 h 30 m às 16 h 30 m ou remetido por correio registado com aviso 
de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para as candidaturas.

3 — O requerimento de candidatura a concurso, nos termos do ar-
tigo 22.º-A do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e demais legislação aplicável, 
deverá ser acompanhado dos seguintes documentos, sob pena de ex-
clusão:

a) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem respetivamente, as funções que tem exercido, a formação pro-
fissional que possui, devidamente comprovada sob pena de não ser 
considerada, com exceção daqueles documentos que se encontrem ar-
quivados no respetivo processo individual no Agrupamento de Escolas 
Luís de Camões;

b) Projeto de Intervenção para o Agrupamento de Escolas Luís de 
Camões, em suporte papel, com as 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) Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a catego-
ria, vínculo, o tempo de serviço e a última avaliação de desempenho do 
candidato (exceto se o processo individual se encontrar no Agrupamento 
de Escolas Luís de Camões).

d) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
e) Fotocópia dos Certificados de formação profissional realizados;

3.1 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elemen-
tos, devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para 
apreciação do seu mérito.

4 — O método de seleção é o resultado do estipulado nos artigos 22.º 
e 22.º-B do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e o estipulado no Regulamento do 
Procedimento Concursal prévio à Eleição do(a) Diretor(a) do Agrupa-
mento de Escolas Luís de Camões, disponível na página eletrónica do 
Agrupamento e nos serviços administrativos.

A lista dos candidatos admitidos e excluídos a concurso será afixada 
na escola sede do Agrupamento, Escola Básica 2, 3 Luís de Camões, no 
prazo de 10 dias úteis após a data limite de apresentação das candidaturas 
e divulgada, no mesmo prazo, na página eletrónica do Agrupamento, 
sendo estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

20 de março de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Maria 
Lucília Correia de Lacerda Castelo Branco.

310363661 

 Agrupamento de Escolas de Marrazes, Leiria

Aviso n.º 3329/2017

Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 26.º da Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2017), por mútuo 
acordo, foi prorrogado excecionalmente, até 31.12.2017, a situação
de mobilidade interna intercategorias, nos termos da alínea a) do n.º 3
do artigo 93.º e artigo 97.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, à Assis-
tente Operacional, Maria José Oliveira e Silva, para exercer as funções 
de Encarregada Operacional.

16 de março de 2017. — O Diretor, José António Batista Sousa 
Violante.

310354979 

 Agrupamento de Escolas de Murça

Aviso n.º 3330/2017
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21 e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-

-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do 
presente Aviso no Diário da República, o procedimento concursal prévio 
à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas de Murça.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os estipulados nos 
pontos 3 e 4 do artigo 21.º do já citado Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 
de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho.

3 — Na formalização da candidatura, o candidato deve entregar os 
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Requerimento de apresentação a concurso, em modelo próprio, 
disponibilizado no sítio do Agrupamento de Escolas de Murça (http://
www.avmurca.org) ou nos Serviços de Administração Escolar do Agru-
pamento — Escola Básica e Secundária de Murça;

b) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado 
de prova documental dos seus elementos, com exceção daquela que 
se encontre arquivada no respetivo processo individual existente no 
agrupamento onde decorre o procedimento;

c) Projeto de Intervenção relativo ao Agrupamento contendo a identi-
ficação 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.

d) Declaração autenticada pelo serviço de origem onde conste a 
categoria, o vínculo e o tempo de serviço;

e) Fotocópia do Cartão de Cidadão/BI e do Cartão de Contribuinte, me-
diante consentimento do titular ou apresentação presencial dos mesmos.

f) Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elementos, 
devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

4 — O processo de candidatura deve ser entregue nos Serviços de 
Administração Escolar da escola sede do Agrupamento em suporte de 
papel ou remetido por correio registado com aviso de receção para o 
Agrupamento de Escolas de Murça, Escola Básica e Secundária de 
Murça, Rua Frei Diogo, 5090-135, Murça, e endereçado à Presidente 
do Conselho Geral.

5 — Os métodos de avaliação das candidaturas são os seguintes:
a) Análise do Curriculum Vitae, visando apreciar a sua relevância 

para o exercício das funções de Diretor e do seu mérito;
b) Análise do Projeto de Intervenção no Agrupamento, para apreciar 

a sua relevância e a coerência entre os problemas diagnosticados e as 
estratégias de intervenção propostas, bem como os recursos a mobilizar 
para o efeito;

c) Entrevista individual ao candidato que, para além do aprofunda-
mento de aspetos relativos às alíneas a) e b) deste ponto, deve apreciar 
as competências pessoais do candidato, as motivações da candidatura 
e verificar se a fundamentação do Projeto de Intervenção é adequada à 
realidade do Agrupamento e, ainda, se os conhecimentos e as capacidades 
do candidato estão de acordo com as exigências do cargo e a natureza 
das funções de diretor.

6 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas em 
local próprio da escola sede do Agrupamento de Escolas de Murça, no 
prazo de 3 dias úteis a contar do dia seguinte à data limite de apresentação 
das candidaturas e divulgadas no mesmo prazo na página eletrónica do 
Agrupamento de Escolas de Murça, sendo esta a forma de notificação 
dos candidatos.

7 — A apresentação de qualquer recurso sobre a não admissibilidade 
de uma candidatura deverá ser dirigida, no prazo de 3 dias úteis, após a 
divulgação da lista de candidatos admitidos ou excluídos, à Presidente 
do Conselho Geral e entregue nos Serviços Administrativos escola sede 
do Agrupamento de Escolas de Murça.

8 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 
de julho, e Código do Procedimento Administrativo.

Visto e aprovado em conselho geral em 9 de março de 2017.
10 de março de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Maria do 

Céu Fernandes Almeida Calvão.
310334144 

 Agrupamento de Escolas de Vila Flor

Aviso n.º 3331/2017

Abertura do procedimento concursal para o 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, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 


