
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
ESCOLA SECUNDÁRIA EÇA DE QUEIRÓS l 401675 

PÓVOA DE VARZIM 

ATA número um/2020/Concurso Assistentes Operacionais 

Aos onze dias dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas onze horas, nas instalações da 

Escola Secundária de Eça de Queirós (doravante, ESEQ), reuniu o Júri de procedimento concursai 

comum, constituído nos termos das disposições constantes da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, constituído por José Henrique da Silva Lima, Subdiretor, que preside, pelos vogais efetivos, José 

Manuel Ramos Antunes Santos, Adjunto do Diretor, que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos e António João Milhazes, Coordenador Operacional, sendo vogais suplentes Augusta 

Maria Santos Ribeiro Ferreira, Adjunta do Diretor e José António Dias Novais, Assistente Operacional, 

conforme Despacho número 21 do Diretor da ESEQ, de 27 de julho do corrente e publicitado nos 

locais em uso. A presente reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------

Ponto um: - Dar cumprimento ao disposto pelos n.� 1 e 2 do artigo 14.º da Portaria n.º 125-
A/ 2 019, d e 30 d e abri 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dois: Elaboração de minuta de aviso de abertura de procedimento concursai e extrato a 

publicar em Diário da República após aprovação pelo Diretor da ESEQ. --------------------------------------

Abriu a sessão o Presidente do Júri que, para que conste, registou a presença dos membros efetivos

José Manuel Ramos Antunes Santos, Adjunto do Diretor, e António João Milhazes, Coordenador

Operacional, apesar de se encontrarem no gozo de licença de férias pelo que não houve necessidade de

serem substituídos pelos membros suplentes, ou seja a vogal Augusta Maria Santos Ribeiro Ferreira e

José António Dias Novais. A interrupção de férias ocorre pelo tempo estrito de duração da presente

reunião, para se proceder ao presente ato.-----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente aoss presentes deu conhecimento dos termos do Despacho n.º 21/2020, de 27 de

abril, do Diretor da ESEQ, que nomeia o Júri referenciado supra e respetivo mandato, bem como

informou referir-se o presente ato a procedimento concursai comum de recrutamento para o

preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado, para carreira e categoria de assistente operacional, conforme

comunicação da Sra. Diretora-Geral da Administração Escolar (DGAE), de 14 de julho de 2020, via e

mail. Por Nota Informativa da mesma data, teve-se em conta o despacho n.º 442/2020/MF, de 30 de

junho de 2020, de Sua Excelência o Ministro de Estado e das Finanças bem como o teor do

Despacho da DGAE n.º 2103/2019, de 25 de fevereiro de 2019, publicado em 1 de março de 2019 no

Diário da Re p ú b I ica, 2. ª sé ri e, n. 0 43-----------------------------------------------------------------------------. -

O Procedimento Concursai comum de recrutamento para o preenchimento de dois postos de 

trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a 
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Presidente: José Henrique d a Silva Lima, S u bd i reto r. ---------------------------------------------------------

Vogais efetivos: José Manuel Ramos Antunes Santos, Adjunto do Diretor e António João Milhazes, 

Coordenador Operacional sendo vogais suplentes, Augusta Maria Santos Ribeiro Ferreira, Adjunta do 

Diretor e José António Dias Novais, Assistente Operacional. -------------------------------------------------------

14 .1 - O presidente de júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo vogal efetivo José 

Ma nu e I Ramos Antunes Santos, Adjunto d o Diretor. ----------------------------------------------------------

14.2 - Nos termos do n.º 6 do artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, os critérios de 

apreciação e de ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, bem como o sistema de 

classificação final dos candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das atas das 

reuniões do júri do procedimento, as quais são publicitadas no sítio da Internet da entidade. 

15 - Exclusão e notificação dos candidatos - Os candidatos excluídos serão notificadas por uma 

das formas previstas no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para realização da 

audiência dos interessados nos termos do artigo. 121.º do Código do Procedimento Administrativo. 

16 - A ordenação final dos candidatos admitidos que completem o procedimento concursai é 

efetuada de acordo com a escala classificativa de O a 20 valores com valoração às centésimas em 

resultado da classificação quantitativa obtida no método de seleção. -------------------------------------------

17 - Critérios de ordenação preferencial:--------------------------------------------------------------------------

17.1 - Em caso de igualdade de valoração, os critérios a adotar são os constantes do artigo 27.º da 

Porta ria n. º 125-A/2019, de 30 d e abri 1. ---------------------------------------------------------------------------------

17 .2 - Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º da referida Portaria, aos candidatos com 

deficiência deve ser observado o disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro. 

18 - A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no decurso da aplicação do 

método de seleção é notificada, para efeitos de audiência de interessados, nos termos do n.º 1 do 

artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e do artigo. 121.º do Código do Procedimento 

Ad ministra t iv o.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.1 - A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homologação do Diretor da Escola 

Secundária Eça de Queirós - Póvoa de varzim, é afixada nas respetivas instalações em local visível e 

público e disponibilizada na página eletrónica da Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de 

varzim, sendo ainda publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com informação sobre a 

sua p u b I i citação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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19 - Prazo de validade: O procedimento concursai é válido para o preenchimento dos postos de 

trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto no n.Q 2 do artigo 32.Q da Portaria n.Q 125-A/2019, de 

30 d e abri 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 - Em cumprimento da alínea h} do artigo 9.Q da Constituição da República Portuguesa, «A

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de 

igualdade de oportunidades, entre homens e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma de 

d is criminação». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 - Nos termos do disposto no n.Q 1 do artigo 11.Q da Portaria n.Q 125-A/2019, o presente aviso 

é publicitado no Diário da República, 2.ª série, por extrato, bem como no sítio da Internet deste 

Escola Secundária Eça de Queirós - Póvoa de varzim e na Bolsa de Emprego Público 

(www.bep.gov.pt), de forma integral, no l.Q dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª 

sé ri e . -----------------------------------------------------------------------______________________________________________________ _ 

Póvoa d e Varzim, 27 d e j u I ho d e 202 O -------------------------------------------------------------------------------

O D i reto r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Ed ua rd o Lemos d e Sousa". ----------------------------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar se lavrou a presente ata a qual após lida e aprovada vai ser assinada 

por todos os membros do Júri ---------------------------------------------------- -----------------------------------------

Vogal: _______  

/\ 

__ �-------
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