
Escola de 
Recrutamento

Horário

N.º de Horas 35

Antiguidade Entrevista
35% Enviou 30% 35%

8405436480 1 Lia Andreia Rajão Roque 35,00 S 30,00 65,00 23 Sim
Convocada para 

entrevista

2 Joana Inês Ascensão Oliveira Excluida

O Júri de seleção em
17 de janeiro de 2023

                      Lista Unitária de Ordenação - resultado dos parâmetros "Anos de Experiência" e "Avaliação de Portfólio"

Concluída a 1ª fase de trabalho do júri de seleção, designadamente através do trabalho de análise de candidaturas e reunido o Júri para formalizar deliberações 
e registar apuramento de dados, firmou-se o seguinte: apenas concorreu uma candidata, de acordo com a exportação de dados da plataforma Sigrhe. Uma 
candidata enviou, apenas, para o email concursos@agevcarvalho.pt o Porfólio e Ficha de Candidatura, sendo excluída, por não ter concorrido na platadorma 
SIGRHE, de acordo com os normativos e constantes no Aviso de Abertura.  
O Júri procedeu à análise do Portfólio e prencheu o Mapa de Registo no que concerne aos esultado dos parâmetros "Anos de Experiência" e "Avaliação de 
Portfólio"
Assim, o Juri dará continuidade ao procedimento, por forma a dar seguimento aos restantes procedimentos e métodos do procedimento concursal.
 
As candidatas admitida e excluída foram notificada destes resultados, através do email que forneceram no envio da documentação apenas para o email.
Estes dados encontra-se publicitados no Portal

Licenciatura SituaçãoPortfólio Total 
Antiguidade 

Total
CF

As alegações a proferir pelos candidatos devem ser feitas em formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11 321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico da Direção-Geral da Administração e Emp@rego Público (DGAEP), em 
www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica do portal do Agrupamento  (https://agevcarvalho.net/escola/concursos) ou junto dos serviços 
administrativos do Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho e enviadas para o e-mail ou concursos@agevcarvalho.pt
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N.º de 
Candidato

SIGRHE
Ordem Nome

Classificação
Anos de

Experiência


