
Nome da Escola : Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do Castelo Nº Escola : 150083 
     

Data final da candidatura : 
2015-09-18 

Nº Horário : 9 
     

Grupo de Recrutamento: 110 – 1.º Ciclo do Ensino Básico Nº Horas: 5 
     

Ficheiro gerado em : 
21/09/2015 09:09:02 

  
     

                 

Ordenação 
Graduação 

Profissional 
Nº Candidato Nome ADD Experiência profissional 

Grau Académico 

mais elevado 

Formação 

Profissional 

 

1 
25,449 3623981516 Ricardo Miguel Ribeiro da Silva 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido. 

 

 

50 

2 

 

24,827 

 

1507402961 

 

Olívia Irene Rodrigues Pires de Lima 

 

A candidata já se encontra colocada 

3 
24,666 1144079179 Armando José Nogueira Lima 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido.  

 

50 

4 
24,474 2295397111 Sandra Manuela Martins Faria Gomes 

  

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido. 

  

50 

5 
24,429 4277367445 Patrícia Martins Gomes 

  

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido. 

  

50 

6 
23,664 3668538328 Maurício Paulo Soares da Costa 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido. 

 

50 

7 
23,452 7869136972 Soraia Cristina Pena Leal 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata 

para o endereço de correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo 

estabelecido. 

 

50 

8 
23,321 5950979389 Bruno André Ferreira da Silva 

0 40 30 0 85 
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9 
22,901 2069528685 Liliana Maria Varajão Arezes 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata para o endereço de 

correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo estabelecido. 

 

10 
22,759 8825474016 Marta Filipa da Costa Pinheiro 

 

O currículo e respetivos documentos comprovativos não foram enviados  pela candidata para o endereço de 

correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com no prazo estabelecido. 

 

 

Foi selecionado(a) o(a) candidato(a) Bruno André Ferreira da Silva para o horário a concurso, que deverá fazer a sua aceitação na através da 

aplicação informática disponibilizada pela Direção Geral da Administração Escolar (DGAE), através da sua página http://www.dgae.mec.pt 

 

Viana do Castelo, 21 de setembro de 2015  

 

                         A Diretora  

____________________________________ 
                                                                          (Cecília de Fátima Ribeiro da Cunha Pita de Araújo)  
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