Concurso Público para contratação de escola
Grupo de recrutamento 110 – Horário n.º 20
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas 11h30, na sala da direção, reuniu o júri constituído na sequência do
procedimento concursal comum para preenchimento de um horário com o número vinte, de vinte horas, para o grupo de recrutamento 110.
Os candidatos abaixo mencionados enviaram para o correio eletrónico direccao@escolasabelheira.com com os currículos de acordo com a
alínea f) do número 3 do Aviso de Abertura. Após a análise dos currículos enviados e de acordo com o estipulado na alínea c) do número 3 do
mesmo Aviso, foi estabelecida a seguinte lista de graduação dos candidatos, aplicada a fórmula 0,5 x graduação profissional + 0,5 x avaliação
curricular:

Agrupamento de Escolas da Abelheira, Viana do Castelo
2016-03-02

Nº Escola :

150083

Nº Horário : 20

110 – 1.º Ciclo do Ensino Básico

Nº Horas:

20

02/03/2016 11:29:55

Graduação
Profissional
(50%)
Ordenaç
ão

Nº Candidato

1

9320478708

Verónica Abreu Lima

2

2440663980

Maria Leonor da Rocha Neto

3

8298135687

Sandra Daniela Salgado Pereira Gonçalves

4

3238857304

Patrícia Alexandra da Silva Alves

5

3846123625

António Alexandre Santos Maia

Nome

100 (50)

Avaliação Curricular
(50%)
ADD

Experiência
profissional

Grau Académico
mais elevado

Formação Profissional

TOTAL

6 (3)

30 (15)

30 (15)

20 (10)

93

Aviso de abertura, ponto 5, ii)
Não enviou qualquer documentação solicitada no Aviso de Abertura.

84,7 (42,3)

6 (3)

40 (20)

30 (15)

20 (10)

Não enviou qualquer documentação solicitada no Aviso de Abertura.

90,3

Foi selecionado o candidato Verónica Abreu Lima 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, 02 de março de 2016

A Diretora

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

