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II. Nos Adjuntos do Diretor, António do Nascimento Mesquita, 
Cláudia Beatriz Garcia de Carvalho Costa e Silva e Sílvia Olinda da 
Cruz Faustino, a competência de avaliadores dos assistentes opera-
cionais;

III. Na Coordenadora Técnica deste Agrupamento, Susana Maria 
Serapicos Cabeça, a competência de avaliadora dos assistentes técnicos 
dos Serviços de Administração Escolar;

IV. Nos Coordenadores de Estabelecimento/Encarregados de 
Coordenação das Escolas/JI deste Agrupamento, EB1/JI de Morais, JI 
de Podence, JI de Travanca, JI de Vale da Porca, JI Lombo e JI Grijó, 
Filomena de Fátima Xavier Martins, Domitila Ascensão Guerra Alves, 
Adélia de Jesus Barroso Pires e Isaura Maria Freire Ferreira, Lucília 
Vilarinho Pires, Maria Cândida Costa Crespo, respetivamente, a compe-
tência de avaliadores dos assistentes operacionais a exercerem funções 
naquelas Escolas/Jardins de Infância.

O sobredito despacho produz os seus efeitos reportados a 22 de se-
tembro de 2014, ficando ratificados todos os atos praticados que estejam 
em conformidade com a presente delegação de competências.

2 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Paulo Duarte da Silva Dias.
310233842 

 Aviso n.º 2373/2017
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro e do disposto no artigo 2.º, n.os 1 e 2 da Portaria n.º 759/2009, 
de 16 de julho, bem como no artigo 20.º, n.º 5., alínea e) e n.º 7 do 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 137/2012 de 2 de julho, e do despacho/ofício do Município de Macedo 
de Cavaleiros de 27/11/2015.

Por despacho datado de 18 de dezembro de 2015, o Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros, determinou 
a delegação, sem faculdade de subdelegação, no que tange ao ci-
clo avaliativo 2015/2016, da competência de avaliador do pessoal 
não docente vinculado ao Município de Macedo de Cavaleiros, ao 
serviço deste Agrupamento, no Subdiretor, Adjuntos do Diretor, 
Coordenadores/Encarregados de Coordenação de Estabelecimento, 
Educadoras e na Coordenadora Técnica deste Agrupamento, nos 
seguintes termos:

I. No subdiretor, Manuel da Conceição Silva Costa, Adjuntos; António 
do Nascimento Mesquita, Cláudia Beatriz Garcia de carvalho Costa e 
Silva e Sílvia Olinda da Cruz Faustino, a competência de avaliador 
dos assistentes operacionais, vinculados ao Município de Macedo de 
Cavaleiros, que exercem as suas funções na Escola Básica e Secundária 
de Macedo de Cavaleiros (Polo 2 e 3);

II. No Coordenador de Estabelecimento, Jorge Manuel Pires Guerra, 
a competência de avaliador dos assistentes operacionais, vinculados ao 
Município de Macedo de Cavaleiros, que exercem as suas funções no 
Centro Escolar de Macedo de Cavaleiros (Polo 1);

III. Na Encarregada de Coordenação, Maria Celeste da Cruz Patrício, 
a competência de avaliadora da assistente operacional, vinculada ao 
Município de Macedo de Cavaleiros, que exerce as suas funções na 
EB1 de Chacim;

IV. Na Encarregada de Coordenação, Cecília do Céu Rodrigues Raro 
Rocha e Educadora Filomena de Fátima Xavier Martins, a competência 
de avaliadoras dos assistentes operacionais, vinculados ao Município 
de Macedo de Cavaleiros, que exercem as suas funções na EB1/JI de 
Morais;

V. Na Encarregada de Coordenação, Adélia Jesus Barroso Pires 
e Educadora, Gracinda Afonso Pires, a competência de avaliador 
da assistente operacional, vinculada ao Município de Macedo de 
Cavaleiros, que exerce as suas funções no Jardim de Infância de 
Travanca;

VI. Na Encarregada de Coordenação, Domitila Ascensão Guerra 
Alves, a competência de avaliador da assistente operacional, vinculada 
ao Município de Macedo de Cavaleiros, que exerce as suas funções no 
Jardim de Infância de Podence;

VII. Na Coordenadora Técnica, Susana Maria Serapicos Cabeça, a 
competência de avaliador da assistente técnica, vinculada ao Município 
de Macedo de Cavaleiros, que exerce as suas funções na Biblioteca da 
Escola Básica e Secundária de Macedo de Cavaleiros.

O sobredito despacho produz os seus efeitos reportados a 18 de de-
zembro de 2015, ficando ratificados todos os atos praticados que estejam 
em conformidade com a presente delegação de competências.

8 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Paulo Duarte da Silva Dias.
310247329 

 Aviso n.º 2374/2017
Nos termos do disposto do n.º 3, do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31/03 e para os devidos efeitos, faz -se público que se 
encontra afixada, nesta Escola, a lista de antiguidade do Pessoal Não Do-
cente deste Agrupamento de Escolas. Os funcionários dispõem de 30 dias 
a contar da data da publicação deste aviso, no Diário da República, para 
reclamação, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º deste decreto -lei.

9 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Paulo Duarte da Silva Dias.
310253866 

 Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães

Aviso (extrato) n.º 2375/2017

Abertura do Processo de Eleição de Diretor
Nos termos do disposto no artigo 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 um concurso para 
provimento do lugar de diretor da Escola Secundária Martins Sarmento, 
Guimarães, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte 
ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

1 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos nú-
meros 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — A formalização da candidatura é efetuada através da apresentação 
de um requerimento de candidatura a concurso, em modelo próprio, 
disponibilizado na página eletrónica da Escola Secundária Martins 
Sarmento, Guimarães, (http://www.esmsarmento.pt/) e/ou nos serviços 
administrativos da escola e dirigido à Comissão designada pelo Conse-
lho Geral da Escola Secundária Martins Sarmento, Guimarães, para o 
procedimento concursal de eleição do Diretor, entregue pessoalmente 
nos serviços administrativos ou remetido por correio registado e com 
aviso de receção e expedido até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas.

3 — O requerimento de candidatura a concurso, nos termos dos ar-
tigos 22.º  - A e 22.º  - B do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho, deverá ser acompanhado da seguinte documentação, sob pena 
de exclusão:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, onde 
constem respetivamente as funções exercidas e a formação profissional, 
devidamente comprovadas, sob pena de não serem consideradas, para 
efeito de avaliação, com exceção daqueles que se encontrem arquivados 
no respetivo processo individual e este se encontre na escola onde decorre 
o procedimento concursal.

b) Projeto de Intervenção relativo à Escola, em suporte de papel, 
com o máximo de 20 (vinte) páginas, em letra tipo Arial 11, espaço 1,5 
entre linhas, numeradas e rubricadas e no final datado e assinado, onde 
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.

c) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literá-
rias.

d) Fotocópia dos certificados de formação profissional realizada.

3.1 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elemen-
tos, devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para 
apreciação do seu mérito.

4 — Os métodos a utilizar na avaliação das candidaturas são:
a) Análise Curricular — Análise do currículo, visando apreciar as 

competências para o exercício das funções de diretor:
i) Habilitações académicas;
ii) Experiência profissional — Tempo de serviço contado até 31 de 

agosto de 2016;
iii) Experiência em funções de administração escolar;
iv) Formação relacionada com a administração e gestão escolar;

b) Análise do Projeto de Intervenção.
b.1) Parâmetros gerais:
i) Estrutura e organização do projeto;
ii) Capacidade de expressão, coesa na abordagem dos assuntos trata-

dos, poder de síntese e de sistematização.
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b.2) Parâmetros específicos:
i) Pertinência e objetividade no diagnóstico da situação;
ii) Coerência entre problemas identificados, medidas de estratégias 

propostas e recursos a mobilizar para o efeito;
iii) Enfoque nos resultados escolares, valorizando os processos e não 

somente os resultados;
iv) Valorização de parcerias com a comunidade envolvente;
v) Conhecimento do contexto socioeducativo da escola;
vi) Visão estratégica para a escola.

c) Análise da entrevista:
i) Competência de comunicação com correção vocabular e capacidade 

de se expressar com clareza e precisão;
ii) Ser assertivo na exposição e defesa das suas ideias, defesa das 

soluções e estratégias apresentadas;
iii) Conhecimento da natureza das funções a exercer;
iv) Motivação para a apresentação da candidatura.

5 — Relatório de avaliação dos candidatos.
Apresentação de um relatório ao Conselho Geral fundamentando as 

razões que aconselham ou não a eleição de cada candidato.
A apreciação final é expressa em termos de reúne/não reúne condições 

para o exercício do cargo.
6 — Resultado do concurso.
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na Es-

cola Secundária Martins Sarmento no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis após a data limite de apresentação das candidaturas e divulgadas, 
no mesmo prazo, na página eletrónica da escola, sendo estas as únicas 
formas de notificação dos candidatos.

16 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Joaquim 
Francisco Martins de Magalhães.

310272033 

 Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, Lisboa

Aviso n.º 2376/2017
De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 42/2016 

(OE), de 28 de dezembro, autoriza a prorrogação excecional da situação 
de mobilidade interna intercategorias da assistente operacional Odília 
Leonor de Sousa Ferreira para o exercício de funções de Encarregada 
Operacional, neste Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos desde 
1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

16 de fevereiro de 2017. — A Diretora, Ana Cristina Sério Neves.
310270219 

 Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, Barcelos

Despacho n.º 1968/2017
Nos termos do disposto no artigo 44.º do Código do Procedimento Ad-

ministrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do 
disposto n.º 7 do artigo 20.º e na alínea b) do artigo 41.º do Decreto -Lei 
n.º 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 
de julho, delego, sem possibilidade de subdelegação, no âmbito da Avalia-
ção do Desempenho do Pessoal Não Docente, as seguintes competências:

No Adjunto do Diretor, Ricardo Humberto Oliveira Ferreira, a compe-
tência para avaliar os Assistentes Operacionais em exercício de funções 
na Escola Básica e Secundária Vale do Tamel.

No Adjunto do Diretor, Belmiro dos Santos Martins, a competência 
para avaliar os Assistentes Operacionais em exercício de funções nos 
estabelecimentos de Jardim de Infância e estabelecimento do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico.

No Chefe dos Serviços de Administração Escolar, José Carlos Almeida 
Vieira, a competência para avaliar os Assistentes Técnicos em exercício 
de funções nos serviços de administração escolar do Agrupamento.

Consideram -se ratificados todos os atos que, no âmbito dos poderes 
ora delegados, tenham sido praticados pelos Adjuntos do Diretor e 
pelo Chefe dos Serviços de Administração Escolar do Agrupamento de 
Escolas Vale do Tamel.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
13 de fevereiro de 2017. — O Diretor, Paulo Coutinho Sampaio.

310265108 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 99/2017

Contrato -Programa de Desenvolvimento
Desportivo N.º CP/79/DDF/2017

Eventos Desportivos Internacionais
Entre:
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Xadrez, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 59/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de dezembro, com sede na(o) Rua 
Frei Francisco Foreiro, 2, 4.º Esqº, 1150 -166 Lisboa, NIPC 501617078, 
aqui representada por Dominic Robin Cross, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por 2.º outorgante.

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação 
com o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato

Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma comparti-
cipação financeira à organização pelo 2.º OUTORGANTE do Evento 
Desportivo Internacional designado Open de Portugal, em Lisboa, nos 
dias 4 a 11 de fevereiro de 2017, conforme proposta apresentada ao 
1.º outorgante constante do Anexo II a este contrato -programa, o qual 
faz parte integrante do mesmo, publicado e publicitado nos termos do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 2.ª
Período de execução do programa

O período de execução do programa objeto de comparticipação fi-
nanceira ao abrigo do presente contrato -programa termina em 31 de 
dezembro de 2017.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

1 — Para a organização do Evento Desportivo referido na 
cláusula 1.ª supra, constante da proposta apresentada pelo 2.º outorgante, 
é concedida a este pelo 1.º outorgante uma comparticipação financeira 
até ao valor máximo de 13.500,00 €.

2 — O valor final do apoio é determinado após análise do relatório 
final indicado na alínea d) da Cláusula 5.ª considerando as seguintes 
disposições:

a) No caso de imputação de despesas comuns a outros programas, o 
máximo elegível resulta da proporção entre o orçamento total do evento 
e o orçamento global do 2.º outorgante para o ano corrente;

b) Na eventualidade do evento ser consubstanciado por associado(s) 
do 2.º outorgante só são consideradas elegíveis as despesas daquele(s) 
associado(s) realizadas diretamente com a organização do evento;

c) Não são elegíveis as despesas resultantes de pagamento de venci-
mentos e remunerações aos elementos dos órgãos sociais;

d) O valor final do apoio não pode ultrapassar 19,50 % das despesas 
efetivas e elegíveis com a organização do evento;

e) Esta percentagem inclui uma valorização na análise do evento de 
8,50 % decorrente dos indicadores abaixo:

i) N.º de praticantes — 300 (2,50 %)
ii) N.º de países — 30 (2,50 %)
iii) Participação de praticantes de alto nível — (2,50 %)

Medalhado em Jogos Olímpicos e/ou campeonatos do mundo de 
absolutos — Sim

Número de praticantes de alto nível — 1

iv) Transmissão direta — Sim (1,00 %)


