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2 — A informação referente ao número de estudantes inscritos no 
1.º ano pela 1.ª vez no ano letivo de 2013 -2014 é a comunicada pela 
Direção -Geral de Estatísticas da Educação e Ciência à Direção -Geral 
do Ensino Superior.

3 — A informação referente ao número de estudantes inscritos no 
1.º ano pela 1.ª vez no ano letivo de 2014 -2015 é a comunicada pelas 
instituições de ensino superior à Direção -Geral do Ensino Superior no 
âmbito do inquérito por esta realizado.

4 — A informação a que se referem os números anteriores é trans-
mitida pela Direção -Geral do Ensino Superior às instituições de ensino 
superior.

Artigo 21.º
Informação para os candidatos

A Direção -Geral do Ensino Superior associa à informação constante 
do seu sítio na Internet acerca das condições de acesso e ingresso em 
cada ciclo de estudos de formação inicial:

a) A informação disponibilizada sobre o mesmo pela Direção -Geral 
de Estatísticas da Educação e Ciência, designadamente sobre a empre-
gabilidade;

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, Rio Maior

Aviso (extrato) n.º 4209/2015
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pública a lista nominativa do 
pessoal docente e não docente, em regime de CTFP por tempo inde-
terminado, que cessou funções por motivo de aposentação, no período 
compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. 

b) A informação disponibilizada pela Agência de Avaliação e Acre-
ditação do Ensino Superior sobre o mesmo acerca da avaliação e acre-
ditação.

25 de março de 2015. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.

208537314 

Nome Categoria Grupo Índice/Nível Aposentação

Carlos Alberto Nazaré Almeida . . . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 295 31 -05 -2014
Maria Lurdes Rafael Martinho Santos. . . . . . Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 8 31 -08 -2014
Maria do Céu Carvalho Maia Devesa  . . . . . . Professora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 299 30 -09 -2014
Diamantino Gomes Pereira Ricardo  . . . . . . . Assistente Operacional   . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 31 -10 -2014
Ana Maria Conceição Félix . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 30 -11 -2014

 30 de março de 2015. — O Diretor, José Albino Frazão Correia.
208543081 

 Aviso (extrato) n.º 4210/2015
Ao abrigo do disposto no artigo 2.º da Portaria n.º 759/2009, de 16 de 

junho e ainda em conformidade com os artigos 35.º a 37.º do Código 
do Procedimento Administrativo, delego no Subdiretor Fernando José 
Pires Marques, na Coordenadora Técnica Ruth Lopes da Rocha Vieira 
e na Coordenadora Operacional Ana Paula dos Santos Ferreira Pimpão 
Peralta, competência de Avaliadores para avaliar o pessoal não docente 
no biénio que inicia a 1 de janeiro de 2015 com terminus a 31 de de-
zembro de 2016.

31 de março de 2015. — O Diretor, José Albino Frazão Correia.
208544045 

 Agrupamento de Escolas de Mira

Aviso n.º 4211/2015
Nos termos do artigo 93.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 100/99, de 

31 de março, torna -se público que se encontra afixada para consulta, 
no placard da sala de funcionários da Escola Sede deste Agrupamento, 
a Lista de Antiguidade do Pessoal Não Docente referente a 31 de de-
zembro de 2014.

De acordo com o artigo 96.º do referido decreto -lei, os funcionários 
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no Diário da 
República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

30 de março de 2015. — O Diretor, Fernando Manuel Cortez Rovira.
208542352 

 Aviso n.º 4212/2015
Nos termos do artigo 93.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 100/99, de 

31 de março, torna-se público que se encontra afixada para consulta, no 
placard da sala de professores da Escola Sede deste Agrupamento, a Lista 
de Antiguidade do Pessoal Docente referente a 31 de agosto de 2014.

De acordo com o artigo 96.º do referido decreto-lei, os docentes 
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no Diário da 
República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

30 de março de 2015. — O Diretor, Fernando Manuel Cortez Ro-
vira.

208542214 

 Agrupamento de Escolas de Paredes

Aviso n.º 4213/2015
Nos termos do disposto do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, 

de 31 de março, conjugado com o artigo 132.º do Estatuto da Carreira 
Docente, faz -se público que se encontra afixada no placard da sala dos 
Professores da Escola Básica de Paredes (sede do Agrupamento) a Lista 
de Antiguidade do Pessoal Docente desta unidade orgânica reportada 
a 31 de agosto de 2014.

30 de março de 2015. — A Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Paredes, Maria Olinda Vieira Pinto.

208543405 

 Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Maia

Despacho n.º 3889/2015
Sérgio Manuel Moreira de Almeida, Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Pedrouços, nos termos do disposto no ponto 6, do artigo 21.º 
do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua republicação no De-
creto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, nomeia para adjunta do diretor do 
Agrupamento de Escolas de Pedrouços, a docente Sandra Maria Afonso 
Pereira M. Abreu do grupo de recrutamento 110, em substituição por 
motivo de aposentação, da docente Dulce Maria Marques Morais Fer-
reira, do grupo de recrutamento 110.

A nomeação aqui presente produz efeitos a 25 de março de 2015.
27 de março de 2015. — O Diretor, Sérgio Manuel Moreira de Al-

meida.
208542539 

 Agrupamento de Escolas do Restelo, Lisboa

Aviso n.º 4214/2015

Procedimento Concursal Prévio para Recrutamento de Diretor

1 — 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 
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o procedimento concursal prévio à eleição do diretor do Agrupamento 
de Escolas do Restelo, Lisboa, concelho e distrito de Lisboa, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República.

2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados no 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.

3 — Podem ser opositores ao procedimento concursal, prévio à elei-
ção, os docentes de carreira do ensino público ou professores profissio-
nalizados com contrato por tempo indeterminado do ensino particular 
e cooperativo, em ambos os casos com, pelo menos, cinco anos de 
serviço e qualificação para o exercício das funções de administração 
e gestão escolar.

4 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de ad-
ministração e gestão os docentes que preencham uma das seguintes 
condições:

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito nos termos 
das alíneas b) e c) do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente, no-
meadamente de um curso de formação especializada em Administração 
Escolar e ou Administração Educacional;

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do 
diretor, presidente ou vice  -presidente do conselho executivo, diretor exe-
cutivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do conselho diretivo 
e/ou executivo, nos termos dos regimes aprovados respetivamente pelo 
Decreto  -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, pelo Decreto  -Lei n.º 115 -A/98, 
de 4 de maio, alterado pelo Decreto  -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e 
pela Lei n.º 24/99, de 22 de abril; pelo Decreto  -Lei n.º 172/91, de 10 de 
maio, e pelo Decreto  -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro;

c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou dire-
tor pedagógico de estabelecimento de ensino particular e cooperativo;

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração 
escolar.

5 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento, 
em modelo próprio, disponibilizado na página eletrónica do Agrupa-
mento, em http://restelo -es.weebly.com/, ou nos Serviços Administra-
tivos da escola sede do Agrupamento, Escola Secundária do Restelo, 
dirigido à Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
do Restelo, Lisboa, podendo ser entregues pessoalmente nos Serviços 
Administrativos da escola sede, Rua Antão Gonçalves, 1400  -015, Lis-
boa, no horário normal de expediente, ou, ainda, remetidas por correio 
registado com aviso de receção, expedido dentro do prazo fixado para 
apresentação das candidaturas.

6 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado da seguinte 
documentação, sob pena de exclusão:

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;

b) Projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas do Restelo, 
Lisboa, identificando os problemas, definindo a missão, as metas e as 
grandes linhas de orientação da ação, bem como explicitando o plano 
estratégico a realizar no mandato;

c) Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a cate-
goria, o vínculo e o tempo de serviço;

d) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias;
e) Fotocópia de documento comprovativo da posse de qualificação 

para o exercício das funções de administração e gestão escolar;
f) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e do número 

de identificação fiscal de contribuinte;
g) Fotocópia dos certificados das ações de formação relacionadas 

com a administração e gestão escolares;
h) Fotocópia das comunicações, estudos e trabalhos publicados re-

lacionados com a educação e o ensino ou a administração e gestão 
escolares.

7 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes do 
currículo.

8 — Os documentos referidos nas alíneas a) e b) do n.º 6 deverão ser 
entregues em papel e em suporte eletrónico.

9 — Serão aplicados os seguintes métodos de avaliação das candi-
daturas:

a) Análise do curriculum vitae em termos da sua relevância para o 
exercício das funções de diretor e o seu mérito;

b) Análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas do 
Restelo, Lisboa, ao nível da identificação dos problemas, das estratégias 
a implementar, das metas a atingir e dos recursos a mobilizar para ope-
racionalização do projeto. Será ainda avaliada a relevância do projeto 
para o Agrupamento e o conhecimento do contexto socioeducativo que 
este revela;

c) Análise da entrevista em termos de esclarecimento e aprofunda-
mento de aspetos relativos às alíneas anteriores, de defesa e fundamen-
tação do projeto de intervenção no Agrupamento.

10 — Será elaborada e afixada a lista provisória dos candidatos ad-
mitidos e dos candidatos excluídos a concurso em local apropriado das 
instalações da Escola sede do Agrupamento e na página eletrónica do 
Agrupamento, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data limite 
de apresentação das candidaturas, sendo esta a forma de notificação 
dos candidatos.

11 — O resultado do procedimento concursal será publicitado em 
local apropriado das instalações da Escola sede do Agrupamento e na 
página eletrónica do Agrupamento, após homologação pelo diretor  -geral 
da Administração Escolar, sendo o candidato eleito, posteriormente, 
notificado.

25 de março de 2015. — A Presidente do Conselho Geral, Ana Luísa 
Bertholo Gaspar Neves.

208543851 

 Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo

Aviso (extrato) n.º 4215/2015

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 
n.º 100/99, de 31 de março, faz -se público que se encontra afixada 
no placard dos serviços administrativos deste agrupamento, a lista 
de antiguidade do pessoal não docente reportada a 31 de dezembro 
de 2014.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação 
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente má-
ximo do serviço.

30 de março de 2015. — A Diretora, Maria Manuel Carvalho Aleixo.
208542782 

 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.

Aviso n.º 4216/2015

Procedimento concursal com vista ao recrutamento em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
de dois Técnicos Superiores na área de Contabilidade e 
Orçamento.

A Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P., sita na Av. Dom 
Carlos I, n.º 126, 1249 -074 Lisboa, faz público que, por deliberação 
do Conselho Diretivo, do passado dia 20 de fevereiro, no uso de com-
petência própria, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, desde 
a data de publicação do presente aviso, Procedimento Concursal Co-
mum na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para preenchimento de dois (2) postos de trabalho na 
categoria de Técnico Superior na área Contabilidade e Orçamento, da 
carreira geral de Técnico Superior, ao abrigo do disposto nos artigos 6.º 
e 7.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 
28 de novembro, e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de feve-
reiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação (INA) 
que, em 26 de março de 2015, declarou a inexistência de trabalhadores 
em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às características 
dos postos de trabalho em causa.

Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, declara -se não estar constituída 


