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Diário da República, 2.ª série — N.º 193 — 8 de outubro de 2018
Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, Leiria

Agrupamento de Escolas da Nazaré

Aviso n.º 14268/2018

Aviso (extrato) n.º 14270/2018

Delegação de competências — 2018-2021

Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final homologada dos
candidatos ao procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de dois postos de trabalho de 3,50 horas para a
carreira e categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.

Nos termos do disposto no artigo 44.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e do disposto n.º 7 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de
abril na sua atual redação, delego, para os anos letivos de 2018 a 2021,
no Subdiretor da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo (ESFRL)
Mário Pereira Catarino, as competências que a seguir se discriminam:
1 — Praticar os seguintes atos:
1.1 — Coordenar a área do pessoal docente, designadamente a distribuição de serviço e elaboração de horários;
1.2 — Exercer o poder hierárquico sobre o pessoal docente;
1.3 — Supervisionar a Ação Social Escolar;
1.4 — Coordenar o Plano de Segurança;
1.5 — Superintender nas atividades do PTE;
1.6 — Gerir as instalações, equipamentos e recursos educativos da
ESFRL;
1.7 — Coordenar o planeamento e supervisão do Ensino Recorrente
e cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA);
1.8 — Exercer as competências que dizem respeito ao conselho administrativo, para o qual fica designada de acordo com o artigo 37.º do
Decreto-Lei n.º 75/2008 na sua redação atual;
1.9 — Gerir os procedimentos e candidaturas financeiras no âmbito
do Programa Operacional Capital Humano;
1.10 — Coordenar os procedimentos relativos à plataforma de compras públicas, em articulação com a Diretora;
1.11 — Apoiar logisticamente a concretização do Plano Anual de
Atividades;
1.12 — Superintender nos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos;
1.13 — Coordenar a aplicação do processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente;
1.14 — Avaliar o desempenho de todo o pessoal não docente;
1.15 — Coordenar o processo de divulgação de informação na ESFRL;
1.16 — Supervisionar o levantamento das necessidades de formação
do pessoal docente e não docente.
2 — Delego, ainda, no Subdiretor a competência para a prática dos
seguintes atos:
2.1 — Representar a escola;
2.2 — Convocar reuniões;
2.3 — Efetuar despacho do expediente, na ausência da Diretora;
2.4 — Homologar atas de reuniões e pautas de avaliação de alunos.
3 — O presente despacho produz efeitos a 01 de setembro de 2018,
ficando ratificados todos os atos praticados desde esta data no âmbito
dos poderes acima delegados.
21 de setembro de 2018. — A Diretora, Isabel Maria de Jesus Oliveira.
311670864

Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia
Aviso (extrato) n.º 14269/2018
Abertura de concurso para diretor do Centro de Formação
de Associação de Escolas Gaia Nascente (CFAEGN)
Informam-se todos os interessados de que, se encontra aberto concurso
de provimento do lugar de Diretor do Centro de Formação de Associação
de Escolas Gaia Nascente, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia
seguinte ao da sua publicação.
Para mais informações, deverão os interessados consultar a página
eletrónica do CFAEGN (http://www.cfaegaianascente.pt) na qual
se encontram disponíveis o Regulamento do Concurso e o modelo
de requerimento para formalização da candidatura.
24 de setembro de 2018. — O Diretor, Sérgio António Moreira Afonso.
311673578

Nos termos do disposto do artigo 36.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, torna-se pública a lista de ordenação final dos candidatos,
no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento para
ocupação de dois postos de trabalho de 3,50 horas para a carreira e
categoria de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, aberto pelo Aviso
n.º 12212/2018, publicado no Diário da República n.º 164/2018, Série II
de 27 de agosto, que se encontra afixada no placard da entrada principal
da escola sede e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento
em www.aen.pt
21 de setembro de 2018. — O Diretor do Agrupamento de Escolas
da Nazaré, João José Ribeiro Magueta.
311672135

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, Odemira
Aviso n.º 14271/2018
Lista de antiguidade de Pessoal Docente
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 132.º do ECD e do artigo 71.º,
n.º 1, alínea j) da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que
se encontra afixada, na sede do Agrupamento a lista de antiguidade do
Pessoal Docente, reportada a 31 de agosto de 2017.
Os Docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República para reclamação, ao dirigente
máximo do serviço.
21 de setembro de 2018. — A Diretora, Maria João Romão Cabanas
e Silva.
311672362
Aviso n.º 14272/2018
Lista de antiguidade de Pessoal Não Docente
Nos termos do disposto no artigo 71.º, n.º 1, alínea j) da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, faz-se público que se encontra afixada, na
sede do Agrupamento a lista de antiguidade do Pessoal Não Docente,
reportada a 31 de dezembro de 2017.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação, ao dirigente
máximo do serviço.
21 de setembro de 2018. — A Diretora, Maria João Romão Cabanas
e Silva.
311672549
Aviso n.º 14273/2018
Docentes contratados — Ano letivo de 2017-2018
Por despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Milfontes, Odemira, nos termos do disposto da alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, por aplicação do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 28/2017, de 15 de março, torna-se pública a lista nominativa, referente ao ano letivo de 2017/2018, dos docentes contratados a seguir
indicados:
Nome

Ana Emília Pires de Pinho Brandão. . . . . . . . . .
Ana Isabel de Seixas Faria. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Isabel Pinheiro Martins . . . . . . . . . . . . . . .
António Carlos da Cruz Toscano . . . . . . . . . . . .
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