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dados — acesso à Internet e conectividade — para as escolas públicas 
do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, das escolas secundárias e dos 
organismos centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação 
e Ciência, ao abrigo do acordo -quadro para a prestação de Serviços de 
Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (AQ  -SVDLF) celebrado 
pela ex -Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., aberto por 
despacho de 27 de janeiro de 2014.

3 de junho de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino e da Admi-
nistração Escolar, João Casanova de Almeida.

207870571 

b) Projeto de intervenção no agrupamento, contendo identificação de 
problemas, definição da missão, metas, as grandes linhas de orientação 
e a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

c) Declaração autenticada pelo serviço de origem onde conste a ca-
tegoria, o vínculo, o escalão e o tempo de serviço;

d) Fotocópia do documento comprovativo das Habilitações Literárias;
e) Fotocópia do Certificado de Formação Profissional;
f) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 

e do número fiscal de contribuinte.

4.3. — Os candidatos podem ainda indicar outros elementos, devi-
damente comprovados, que considerem relevantes para apreciação do 
seu mérito.

5 — O método de seleção é o que se encontra definido no Regula-
mento para a eleição do Diretor, disponível na página eletrónica do 
Agrupamento (http://portal.aeas.pt) e nos respetivos serviços adminis-
trativos da escola sede, a saber:

a) Análise do curriculum vitae, de cada candidato, designadamente 
para efeitos de apreciação da sua relevância para o exercício das funções 
de Diretor e do seu mérito;

b) Análise do Projeto de Intervenção no agrupamento;
c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato.

6 — As listas ordenadas dos candidatos admitidos e excluídos a con-
curso serão afixadas por ordem alfabética na escola sede do Agrupamento 
de Escolas de Alcácer do Sal (Escola Secundária de Alcácer do Sal), 
no prazo máximo de 10 dias úteis após a data limite de apresentação de 
candidaturas, sendo igualmente divulgadas, no mesmo prazo, na página 
eletrónica do Agrupamento, considerando -se estas as únicas formas de 
notificação dos candidatos.

4 de junho de 2014. — O Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Serafim António Martins Inocêncio.

207871624 

 Agrupamento de Escolas Coimbra Sul
Aviso n.º 7052/2014

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público a lista nominativa 
do pessoal docente para o Quadro da Zona Pedagógica, com efeitos a 
1 de setembro de 2013. 

Nome Grupo QZP Índice

Maria Helena Silva Santos Mendes   . . . . . 230 04 167
Fátima Maria Pereira Marques   . . . . . . . . . 910 04 167

 3 de junho de 2014. — A Diretora, Margarida Girão.
207870539 

 Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa,
Aldeia do Souto — Covilhã

Aviso n.º 7053/2014
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º da lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, publica -se a lista do pessoal não docente, desligado 
do serviço por passar à situação de aposentado a partir de 01/08/2013. 

Nome Categoria

Carlos Manuel Ascenção Correia   . . . . . . Assistente operacional.

 3 de junho de 2014. — O Diretor, Joaquim dos Santos Pereira.
207870336 

 Despacho n.º 7673/2014
Joaquim dos Santos Pereira, Diretor da Escola Profissional Agrícola 

Quinta da Lageosa, nomeia para o cargo de Adjunta do Diretor, ao abrigo 
do disposto no artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, Teresa 
Paula Runa da Silva Reigones, com início no dia 22 de abril de 2013.

3 de junho de 2014. — O Diretor, Joaquim dos Santos Pereira.
207870474 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal
Aviso n.º 7051/2014

Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º, do Decreto -Lei 
n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto o 
procedimento concursal prévio de recrutamento para o lugar de Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal, em Alcácer do Sal, pelo 
prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do 
presente aviso no Diário da República.

1 — Podem ser opositores a este procedimento concursal os:
a) Docentes dos quadros de nomeação definitiva do ensino público;
b) Docentes profissionalizados com contrato por tempo indeterminado 

do ensino particular e cooperativo.

2 — Os docentes referidos nas alíneas a) e b) do número anterior 
devem contar, pelo menos, cinco anos de serviço e qualificação para o 
exercício das funções de Administração e Gestão Escolar.

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

a) Sejam detentores, com aproveitamento, de um curso de formação 
especializada em estabelecimentos de ensino superior nas áreas da 
administração escolar ou administração educacional;

b) Sejam possuidores do grau de mestre ou de doutor nas áreas refe-
ridas na alínea anterior;

c) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato 
completo no exercício dos seguintes cargos:

i) Diretor, Subdiretor ou Adjunto de Diretor, nos termos do regime 
previsto no Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril;

ii) Presidente do Conselho Executivo, Vice -presidente, Diretor ou 
Adjunto de Diretor, nos termos do regime previsto no Decreto -Lei 
n.º 115 -A/98, de 4 de maio, alterado, por ratificação parlamentar, pela 
Lei n.º 24/99, de 22 de abril;

iii) Diretor Executivo e Adjunto de Diretor Executivo, nos termos do 
regime previsto no Decreto -Lei n.º 172/91, de 10 de maio;

iv) Membro de Conselho Diretivo, nos termos do regime previsto no 
Decreto -Lei n.º 769 -A/76, de 23 de outubro;

d) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como Diretor ou 
Diretor Pedagógico de estabelecimentos do ensino particular e coope-
rativo.

e) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração 
escolar, como tal considerado, em votação secreta, pela maioria dos 
membros da comissão prevista no n.º 5 do artigo n.º 22.

4 — As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento 
em modelo próprio disponibilizado em http://portal.aeas.pt, dirigido ao 
Presidente do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas 
de Alcácer do Sal, podendo ser entregues pessoalmente nos serviços de 
administração escolar da escola sede do Agrupamento, Escola Secundária 
de Alcácer do Sal, Estrada Sr. dos Mártires, 7580 -131 Alcácer do Sal, 
entre as 9 h 00 min. e as 16h 30 min, ou remetido por correio registado 
com aviso de receção, expedido até ao termo do prazo fixado para a 
apresentação das candidaturas.

4.1. — Do requerimento deverão constar os dados pessoais do candi-
dato e a identificação do lugar a que se candidata, referenciando a data 
e publicação do respetivo aviso no Diário da República.

4.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da 
seguinte documentação, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, com a respetiva prova documental dos 
elementos constantes, com exceção daqueles que se encontrem arquiva-
dos no respetivo processo individual e este se encontre no agrupamento 
de escolas onde decorre o procedimento;




