
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEVIDÉM 
Sede: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Pevidém – (342622)  

 

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 

Grupo de Recrutamento 330  - 3º ciclo 

Primeira Lista de ordenação dos Candidatos Profissionalizados    

Ao abrigo do ponto 8, do artº 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, publicita-se a lista dos 20 
primeiros candidatos com profissionalização no grupo disciplinar 330, ordenados de acordo com o 
critério da alínea a) do ponto 6 do artigo supracitado. 
De acordo com o ponto 9 desse mesmo artigo, os cinco primeiros candidatos desta lista, devem, até às 
13.00 horas do dia 21 de janeiro, dar resposta aos subcritérios estabelecidos para a Avaliação 
Curricular, entregando (pessoalmente ou enviar para o email direccao@aepevidem.pt ou fax 253531671) 
na Escola EB2,3 de Pevidém (sede do Agrupamento de Escolas de Pevidém), os necessários 
comprovativos. 
 De acordo com o aviso de abertura do procedimento concursal os subcritérios estabelecidos são:  
1 – A avaliação curricular será coordenada pelo diretor do Agrupamento, ou por outro elemento da 
direção, em sua substituição; 
2 - À avaliação curricular, que visa analisar a qualificação dos candidatos, será atribuída uma 
classificação final expressa na escala de zero a vinte valores, com valoração até às centésimas;  
3 - Os candidatos, no critério avaliação curricular, serão avaliados de acordo com os seguintes 
subcritérios, com a atribuição da pontuação abaixo assinalada:  
 – Habilitações Académicas: Profissionalizado com Doutoramento/Mestrado/Pós Graduação em área 
científica adequada ao grupo disciplinar – quinze pontos; Profissionalizado com Licenciatura – dez 
pontos.  
 – Formação Profissional (de acordo com o grupo disciplinar a concurso): Com formação profissional 
complementar na área científica – seis pontos; Sem formação profissional complementar na área 
científica – quatro pontos.  
 – Experiência Profissional:Com experiência profissional maior ou igual a mil oitocentos e vinte e cinco 
dias de tempo de serviço para concurso – quatro pontos; Com experiência profissional menor do que mil 
oitocentos e vinte e cinco dias de tempo de serviço para concurso – um ponto. Este tempo de serviço é 
contado até 31 de agosto de 2013. 
 – Avaliação de Desempenho:  
Última avaliação de desempenho igual a Excelente – seis pontos;  
Última avaliação de desempenho igual a Muito Bom – três pontos; 
Última avaliação de desempenho igual a Bom – um ponto.  
A prestação de falsas declarações determina a exclusão do candidato.  
Relativamente à conversão das escalas utilizadas na “graduação profissional” e “avaliação curricular” 
para a escala de zero a vinte valores, ela será realizada de acordo com as seguintes regras:  
– Graduação profissional – À maior graduação profissional obtida pelos candidatos em apreço (tranches 
de cinco) corresponderá vinte valores. Aos restantes valores da graduação profissional dos candidatos 
será aplicada uma proporcionalidade direta com base na relação anterior.  
– Avaliação curricular – A trinta e um pontos (maior número possível de pontos dos candidatos 
alcançarem com base nos subcritérios) corresponderão vinte valores. Com base nesta relação será 
aplicada uma proporcionalidade direta às pontuações obtidas por cada um dos candidatos.  
Finalmente, a classificação final, será calculada através da média aritmética dos valores, na escala de zero 
a vinte, obtidos por cada candidato na “graduação profissional” e “avaliação curricular”. 

A prestação de falsas declarações determinam a exclusão imediata do candidato. 
 

Pevidém, 17 de janeiro de 2014 
 

O Diretor 
 

(António Alberto Vasconcelos de Araújo) 



 
LISTA DE ORDENAÇÃO DOS PROFESSORES PROFISSIONALIZADOS NO GRUPO 330 

 
 

(ponto 8, do artº 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho) 
 

 

Ordenação Graduação 
Profissional 

Nº 
Candidato Nome 

1 35,085 9077449299 Isabel Maria Pereira Azevedo 

2 30,423 6703550077 Mário Elói Castro Alves Pereira 

3 30,141 1089299087 Paula Manuela Rodrigues Ferreira 

4 29,770 3344666797 Susana Manuela Matos Queirós 

5 28,604 5142881362 Micaela Augusta Coelho Oliveira Pires 

6 28,514 1079048839 Paula Maria Gomes 

7 28,456 6605316320 Isabel Maria Santos Marques 

8 28,388 3006267494 Marta Sofia de Sousa e Silva 

9 28,232 1721861548 Mónica Júlia Matos de Morais Mota 

10 28,182 9049717608 Cláudia Alexandra Barbosa da Silva Amorim 

11 27,966 7920747309 Ana Cristina da Silva Pires Machado 

12 27,760 4688714270 Mafalda Fonseca Tavares da Silva 

13 27,637 5805833174 Adélia Manuela Ribeiro Ferreira 

14 27,604 6331527230 Mafalda Alexandra Ribeiro Correia 

15 27,549 1879995956 Silvina Maria Rocha Cândido 

16 27,437 9680175847 Margarida Adriana Bento Pinto de Morais Torres 

17 27,299 4723225862 Susana Cristina Almeida Oliveira Nascimento 

18 27,114 3801709175 Anabela Rodrigues Maia 

19 27,105 5938169186 Vanda Nadir Simões Pinheiro 

20 27,104 8976353501 Monica Farinha Moreira 

 


