
  

 

A G R U P A M E N T O  D E  E S C O L A S  D E  V A L D E V E Z  
 

  

 

 

De acordo com a oferta disponibilizada por este agrupamento de escolas na plataforma da Direção 
Geral da Administração Escolar com a referência “Aviso de abertura nº 18 - Horário 62”, para a 
contratação de um técnico especializado para lecionar a (s) disciplina (s) de Automação de 
computadores (12 tempos/11 horas) e Prova de Aptidão Profissional (2 tempos/2 horas), num 
total de 14 tempos/ 13 horas semanais,  do curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação 
e Computadores,  junto anexamos a lista dos candidatos admitidos por ordem de graduação e lista 
de candidatos excluídos com a devida justificação:  
 

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS À ENTREVISTA 
 

(Avaliação de portefólio e Número de anos de experiência profissional) 
 

Nº de 
ordenação 

Nº de 
Candidato 

Candidato Graduação Obs. 

1º 9115442535 Maria de Jesus Lopes de Sousa 13,0 
Admitido à 
entrevista 

 
LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

 
Nº de 

ordenação 
Nº de 

Candidato 
Candidato Graduação Obs. 

      --- ---------------- --------------------------------------------- -------- --------------- 

 
a) Os candidatos excluídos não cumpriram os requisitos exigidos pelo Decreto Lei nº 132/2012 

de 27 de junho e Portaria nº 83 – A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria nº 145-
A/2011, de 6 de abril. 

 

• A entrevista realizar-se-á no dia 10 de novembro de 2021, com início às 14:30 horas, com 
duração máxima de 15 minutos por candidato e pausa, entre candidatos, para higienização 
e arejamento do espaço, em virtude do cumprimento das normas da DGS (Covid-19). 

 

• Os candidatos serão chamados conforme a ordem constante da lista de classificação, a 
intervalos de 20 a 25 minutos. Devem dirigir-se ao Auditório da Escola Sede do AEV, no Bloco 
5, e aguardar neste local a respetiva chamada com os intervalos supracitados. Caso não 
estejam presentes na hora da chamada considerar-se-ão excluídos. 

 
         Arcos de Valdevez, de 09 de novembro de 2021 
 

A Diretora, 
 
 
 

  _________________________________ 
 

           (Anabela Ramalhinho Flora de Araújo) 


