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prova documental dos elementos nele constantes, com exceção daquela 
que se encontre arquivada no respetivo processo individual existente 
neste Agrupamento;

c) Projeto de intervenção no Agrupamento, datado e assinado em 
todas as páginas, de que conste, designadamente, mas sem limitar, a 
identificação de problemas, a definição da missão, das metas e das 
grandes linhas de orientação da ação, bem como a explicitação do plano 
estratégico a realizar no mandato.

7 — O requerimento e os seus anexos podem ser entregues pessoal-
mente nos serviços administrativos do Agrupamento, até às 17 horas do 
termo do prazo fixado, ou podem ser remetidos por correio registado 
com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para a 
apresentação das candidaturas, ao cuidado da Presidente do Conselho 
Geral, para Agrupamento de Escolas de Briteiros, sito em Rua João 
Antunes Guimarães, S. Salvador de Briteiros, Apartado 4103 - 4806 -909 
Caldas das Taipas.

8 — As candidaturas são apreciadas recorrendo aos seguintes mé-
todos:

a) Análise do curriculum vitae, visando apreciar a sua relevância 
para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito, valorizando a 
formação e a experiência profissional comprovadas;

b) Análise do projeto de intervenção, visando apreciar a coerência 
entre os problemas diagnosticados e as estratégias de intervenção pro-
postas e o conhecimento da realidade do Agrupamento;

c) Entrevista individual, visando apreciar os conhecimentos e as 
capacidades do candidato de acordo com as exigências do cargo e a 
natureza das funções de Diretor.

9 — São aplicáveis a este procedimento o Decreto -Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, na versão atual publicada em anexo ao Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, o regulamento do procedimento concursal 
prévio à eleição do Diretor aprovado pelo Conselho Geral em 4 de 
abril de 2017 disponível na página eletrónica do Agrupamento, www.
aebriteiros.pt, e o Código do Procedimento Administrativo aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

10 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos é publicitada no 
átrio da sede do Agrupamento e na página eletrónica do Agrupamento, 
no prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à data limite de 
apresentação das candidaturas, sendo esta a forma de notificação dos 
candidatos.

5 de abril de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel Maria 
Gomes Martins Pacheco Jantarada.

310414553 

 Agrupamento de Escolas da Cidadela, Cascais

Aviso (extrato) n.º 4433/2017
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, faz público se encontra afixada no placard 
da sala de professores da sede do Agrupamento, a lista de antiguidade 
do pessoal docente deste estabelecimento de ensino, reportada a 31 
de agosto de 2016. Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data 
de publicação deste aviso no Diário da República para reclamação ao 
dirigente máximo do serviço.

30 de março de 2017. — O Diretor, José João Osório Gonçalves.
310395454 

 Aviso (extrato) n.º 4434/2017
Nos termos do disposto do artº 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, 

torna -se público que se encontra afixada no placar da Escola sede, a 
lista de antiguidade, de pessoal não docente reportada a 31 de dezembro 
de 2016.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação do 
presente aviso, no Diário da República, para reclamação ao dirigente 
máximo do serviço.

30 de março de 2017. — O Diretor, José João Osório Gonçalves.
310395292 

 Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim

Aviso n.º 4435/2017
Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação atual, torna -se público que se 

encontra aberto um procedimento concursal para provimento do lugar 
de Diretor da Escola Secundária de Eça de Queirós, Póvoa de Varzim, 
pelo prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão são os estipulados nos números 3, 4 
e 5 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação 
atual.

2 — A formalização da candidatura é efetuada através de um re-
querimento de candidatura ao procedimento concursal, em modelo 
próprio, disponibilizado na página eletrónica e nos respetivos Serviços 
Administrativos da Escola Secundária de Eça de Queirós (http:www.
eseq.pt), dirigido ao Presidente do Conselho Geral.

3 — A candidatura pode ser entregue pessoalmente nos Serviços 
Administrativos da Escola Secundária de Eça de Queirós, das 9h30 às 
12h30 e das 14h00 às 17h00, ou enviada por correio registado, com 
aviso de receção, expedido até ao prazo fixado no aviso de abertura, ao 
cuidado da Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária Eça de 
Queirós, Rua Dr. Leonardo de Coimbra 4490 — Póvoa de Varzim.

4 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documen-
tos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae, datado e assinado, onde constem respetivamente, 
as funções que tem exercido e a formação profissional que possui, de-
vidamente comprovada sob pena de não ser considerada.

b) Projeto de intervenção na Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa 
de Varzim (ESEQ), no qual 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.

5 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do 
curriculum vitae, com exceção daqueles que se encontrem arquivados 
no respetivo processo individual, caso este se encontre na ESEQ.

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

7 — Os métodos de avaliação das candidaturas são os seguintes:
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 o seu mérito;

b) A análise do projeto de intervenção na ESEQ;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.

8 — A avaliação das candidaturas será feita de acordo com o definido 
no artigo 22 -B do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação 
atual.

9 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos será afixada no Átrio 
da ESEQ e na respetiva página eletrónica (no site www.eseq.pt), até 
dez dias úteis após a data limite da apresentação das candidaturas, nos 
termos dos números 3 e 4 do artigo 5.º do Regulamento do Procedimento 
Concursal aprovado em 29 de março de 2017 pelo Conselho Geral da 
ESEQ, sendo estas as únicas formas de notificação dos candidatos.

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

11 — O Regulamento do presente procedimento concursal será dis-
ponibilizado através da página eletrónica e dos Serviços Administração 
Escolar da ESEQ.

29 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, José Carlos 
Henriques da Silva.

310397699 

 Agrupamento de Escolas do Fundão

Aviso n.º 4436/2017

Procedimento Concursal Prévio para Recrutamento do Diretor 
do Agrupamento de Escolas do Fundão

Nos termos do disposto do artigo 22.º e 22.º -A 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, 
pelo prazo de dez dias úteis, após a publicação do presente aviso no 
Diário da República, um concurso para provimento do lugar de diretor 
do Agrupamento de Escolas do Fundão.

1 — Os requisitos da admissão ao presente concurso são os estipulados 
nos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, na redação atual.

2 — O pedido de admissão é formalizado mediante requerimento, 
dirigido ao Presidente do Conselho Geral, em modelo próprio disponi-
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