
 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

(Educador Social) –- Horário 63 

Ata N.º 1, Referência PC4TE/AEDD/2022 
 

Lista Ajustada dos Candidatos Admitidos e Não Admitidos ao 

Procedimento Concursal 

 

NOME DELIBERAÇÃO DO JÚRI FUNDAMENTO 

Carla Valadão Peres EXCLUÍDA a) 

Cátia Filipa Martins Azevedo EXCLUÍDA a) 

Cristina Soares Mestre ADMITIDA c) 

Dina Raquel Guerreiro Barão ADMITIDA c) 

Iliana Barreira Serra EXCLUÍDA b) 

Monica Alexandra Pereira Leite  ADMITIDA c) 

Sílvia Catarina de Medeiros Andrade EXCLUÍDA b) 

Tânia Pinheiro ADMITIDA c) 

(a) Incumprimento dos requisitos de admissão constantes da alínea a) do Ponto 12 do Aviso de Abertura 

do Procedimento Concursal. 

(b) Incumprimento dos requisitos de admissão constantes da alínea d) do Ponto 12 do Aviso de Abertura 

do Procedimento Concursal. 

(c) Os candidatos admitidos a concurso devem ser portadores, no dia da Entrevista de Avaliação de 

Competências, dos comprovativos de habilitações e certificados de tempo de serviço. 

Os candidatos a excluir deverão, se assim o quiserem, dizer, por escrito, o que lhes 

oferecer, no prazo máximo de 10 dias após notificação efetuada por e-mail. 

O exercício do direito de participação dos interessados pode ser efetuado através de 

formulário tipo, nos termos do art.º 31.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na 

redação em vigor, disponível para descarregamento na página eletrónica do 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, Loulé, separador “Contratação Escola”, dirigido ao 

Presidente do Júri, remetido para o endereço eletrónico do Agrupamento de Escolas D. 

Dinis, Loulé: contratacao.escola@aeddinis-quarteira.pt, e com a indicação expressa da 

referência do processo concursal a que se refere a pronúncia. 

 



 

 

Convocação dos candidatos aprovados para a realização do método de 

seleção Entrevista de Avaliação de Competências 

 

Mais se informa que, nos termos do n.º 3 de art.º 30.º da Portaria n.º 145 -A/2011, de 

6 de abril, na redação em vigor, o Júri delibera notificar por e-mail com recibo de 

entrega de notificação os candidatos admitidos para a realização de Entrevista de 

Avaliação de Competências. 

Nessa conformidade, de acordo com o disposto no Aviso de Abertura n.º 4 – 

2021/2022, do concurso de contratação de escola para o suprimento de necessidades 

temporárias de Técnicos Especializados (Educador Social) venho, por este meio, 

convocar os candidatos abaixo identificados para a realização das entrevistas de 

avaliação de competências, a ter lugar na sala de Reuniões da Direção da Escola Sede 

do Agrupamento D. Dinis, Loulé (Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos D. Dinis – Quarteira), 

a realizar no próximo dia 13 de abril de2022, de acordo com a seguinte calendarização: 

NOME DIA HORA 

Cristina Soares Mestre 13 de abril de 2022 9h30min 

Dina Raquel Guerreiro Barão 13 de abril de 2022 9h45min 

Mónica Alexandra Pereira Leite 13 de abril de 2022 10h 

Tânia Pinheiro 13 de abril de 2022 10h15min 

Nota: Os candidatos admitidos a concurso devem ser portadores, no dia da Entrevista de Avaliação de 

Competências, dos comprovativos de habilitações de tempo de serviço. 

 

Quarteira, 13 de abril de 2022 – O Presidente do Júri, Stéphane Norte 
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