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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. GINESTAL MACHADO 

SANTARÉM 

 

EDITAL 
 

AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA A DIRETOR(A) DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA LEZÍRIA DO TEJO 

Ao abrigo e no cumprimento do disposto no nº 3 do art.º 24º e da alínea i) do ponto nº 1 do artº 25º e 
27º do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, aprovado pelo Decreto-Lei nº 249/92 de 9 de 
Novembro, com as alterações que lhe foram introduzidas, por ratificação, pela Lei nº 60/93 de 20 de Agosto, 
pelo Decreto-Lei nº 224/94 de 28 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº 207/96 de 2 de Novembro e pelo Decreto-
Lei nº 155/99 de 10 de Maio, em conjugação com as alterações introduzidas pelo artº 4º do Decreto-Lei nº 
15/2007 de 19 de Janeiro, os Diretores dos Agrupamentos de Escolas associados do Centro de Formação da 
Lezíria do Tejo, com sede na Escola Básica Mem Ramires, sita na Rua Virgílio Arruda, Santarém, do 
Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, declaram aberto o concurso para seleção do Diretor(a) do 
respetivo Centro de Formação, a partir da presente data e pelo prazo de 10 dias úteis. O regulamento, o 
modelo de requerimento e a calendarização estão disponíveis na página Web do Portal do Agrupamento de 
Escolas Dr. Ginestal Machado, no endereço http://agrupamento-ginestalmachado.net  

Prazo de entrega  10 dias úteis a partir da data de publicação deste edital  

Entidade e local de receção  
Escola Secundária Dr. Ginestal Machado  
Serviços de Administração Escolar - Área de Pessoal  
Praceta Bento Jesus Caraça, 2000-201 Santarém  

Forma de apresentação  

Com o requerimento de candidatura, os candidatos apresentarão 
obrigatoriamente:  
a) Um programa de ação para o Centro de Formação da Lezíria do Tejo para o 
triénio a que respeita o mandato, em suporte papel e digital;  
b) O curriculum vitae detalhado e devidamente assinado, em suporte papel e 
digital;  
c) Os documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos de 
admissão;  
d) Outros documentos suscetíveis de influir na apreciação de mérito, 
designadamente para efeitos de avaliação curricular.  

Requisitos de admissão  
Podem candidatar-se ao concurso os professores do quadro das 
escolas/agrupamentos e quadros de zona pedagógica afetos às 
escolas/agrupamentos associados do Centro de Formação da Lezíria do Tejo. 

Admissão de candidaturas  
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão publicitadas no terceiro 
dia útil após o termo do prazo de apresentação das candidaturas.  

Método de seleção  

A seleção será feita por todos os Diretores dos Agrupamentos de Escolas 
associados do Centro de Formação da Lezíria do Tejo e observará três 
critérios, com as seguintes ponderações: avaliação curricular – 40%, 
programa de ação – 30%, entrevista – 30%. 

Forma e prazo para a 
realização da entrevista  

Para efeitos da realização da entrevista, os candidatos deverão comparecer, 
na Escola Básica Mem Ramires, de acordo com notificação publicitada na 
página Web do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado. 

Afixação de lista provisória 
e definitiva 

A lista graduada provisória, resultante da aplicação dos critérios e 
ponderações previstos, será afixada 5 dias úteis após a data da realização da 
última entrevista. A lista graduada definitiva será publicitada 10 dias úteis 
após a data da afixação da lista provisória. 

Recurso  
Da decisão, cabe recurso para o Diretor Geral dos Estabelecimentos 
Escolares-Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo, nos termos 
legalmente previstos.  

 

 

 
 

 

Santarém, 7 de maio de 2014 

Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, Santarém 

O Diretor 

 
(Manuel Lourenço) 
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