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Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812)

Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)

Concurso Por Contratação de Escola

(Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho)

Horário de 22 horas anuais para o grupo de recrutamento 620

Contrato Individual de Trabalho a Termo Resolutivo Certo

Ata número Três (3)
Lista graduada - 2.º Fase (Avaliação Curricular – 1.ª Tranche)

-------- Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, pelas nove

horas, reuniu, no gabinete de trabalho do órgão de Direção deste agrupamento de

escolas, e na presença de todos os elementos que o constituem, o Júri

selecionador, constituído pelo Dr.ª Maria Teresa de Sousa Ferreira Lima

Freitas Subdiretora, e na qualidade de presidente, pela Dr.ª Maria Augusta

Campos Lopes, Adjunta de Direção e na qualidade de vogal e pelo Dr. Luís

Manuel Teixeira da Silva, Assessor de Direção, na qualidade de vogal, que

conduzirá o processo de seleção dos candidatos ao concurso por contratação

de escola com vista ao preenchimento de um horário temporário completo para

o grupo de recrutamento seiscentos e vinte (620), e para a lecionação da disciplina

de Educação Física no terceiro (3.º) ciclo, cujo prazo de candidatura decorreu do

dia dezanove (19) a vinte e três (23) de janeiro de dois mil e catorze

(2014), inclusive, e em conformidade com o aviso de abertura afixado em edital

nesta escola e divulgado na página eletrónica deste agrupamento de escolas

(www.aepas.org). ------------------------------------------

-------- Nesta conformidade, o Júri selecionador procedeu à avaliação curricular

dos cinco primeiros candidatos mais graduados na 1.ª fase do referido concurso e

correspondente à segunda fase do mesmo concurso. -----------------------------

-------- Verificou que dos cinco (5) candidatos notificados para esta fase do

concurso, que apenas um daqueles candidatos procedeu ao envio do currículo que

sustenta esta fase do concurso, pelo que nos termos das regras e critérios que o

sustentavam, o júri selecionador deliberou excluir do concurso os candidatos em

falta, a saber: Cláudia Filipa Canastra (5975261112), Liliana Andreia Santos

(4082501991), Ana Aleixo Balonas (3347374827) e Hugo Miguel Pinto
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(8506869617), com o fundamento de não terem cumprido com o requisito relativo

à 2.ª fase do Concurso.---------------------------------------------

-------- Mais verificou o júri selecionador que apenas o candidato, Ana Isabel

Cardoso (7640030463), apresentou o currículo necessário a esta fase do

concurso, pelo que nos termos dos critérios e regras do mesmo, o júri selecionador

procedeu à sua análise e ponderação.

-------- Da análise curricular do candidato habilitado para esta fase o júri de

seleção elaborou a lista de ordenação final anexa à presente ata e da qual faz parte

integrante, tendo verificado que a candidata Ana Isabel Cardoso (764003046)

com a graduação final de vinte e quatro valores virgula setecentos e trinta e um

centésimas (24,731), foi a candidata mais graduada, pelo que, em observância

das regras e critérios que presidiram a este concurso, deliberou o mesmo júri,

convidar a referida candidata a aceitar o lugar. ---------------------

-------- Relembra o mesmo júri que fixou em cinco dias úteis o período para

apresentação de reclamação ao presente concurso.----------------------------------

-------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião, da qual

se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vais ser assinada por todos

os membros do Júri de seleção.--------------------------------------------

Escola EB 2,3 Abel Salazar - Ronfe, 27 de janeiro de 2014

O Presidente do Júri:

____________________________

O 1.º Vogal do Júri:

____________________________

O 2.º Vogal do Júri:

____________________________


