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CONSELHO GERAL 

 

COMISSÃO ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA APRECIAÇÃO DAS 

CANDIDATURAS PARA O RECRUTAMENTO DO DIRETOR 

 

Exame dos requisitos de admissão ao concurso  

  

De acordo com o ponto 3 do Artigo 22.º -B do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril 

na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, reuniu a 

Comissão suprarreferida, no dia 18 de abril de 2017, e procedeu ao exame dos 

requisitos de admissão ao concurso para o cargo de Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Murça. Foi apresentada uma candidatura. Verificada a conformidade dos 

requisitos exigidos, foi admitido o candidato a Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Murça: 

-  José Alexandre de Sá Pacheco. 

 

 

 

 

A Comissão especialmente designada para 

apreciação das candidaturas para o recrutamento do Director: 

Maria do Céu Calvão 

Elisa Maria Ribeiro 

 Esmeralda da Assunção Alves  

Patrícia do Anjos  

José Maria Costa  
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CONSELHO GERAL 

 

COMISSÃO ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA APRECIAÇÃO DAS 

CANDIDATURAS PARA O RECRUTAMENTO DO DIRECTOR 

  

Verificação do cumprimento dos requisitos das candidaturas 

 

 SIM NÃO 

a) Requerimento de apresentação a concurso dirigido à Presidente do 
Conselho Geral. 

X  

b) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado, acompanhado de prova 
documental dos seus elementos. 

X  

c) Projecto de Intervenção relativo ao Agrupamento contendo  

a identificação de problemas ------------------------------------------------------------ 

definição da missão ------------------------------------------------------------------------ 

definição das metas ----------------------------------------------------------------------- 

definição das grandes linhas de orientação ----------------------------------------- 

explicitação do plano estratégico a realizar no mandato-------------------------- 

  

X  

X  

X  

X  

X  

d) Declaração do serviço de origem, contendo a categoria, vínculo e tempo 
de serviço. 

(não aplicável) (não aplicável) 

e) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literárias. X  

f) Fotocópia dos certificados de formação profissional realizada. X  

g) Fotocópia inutilizada do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, 
mediante consentimento do titular ou apresentação presencial dos 
mesmos. 

X  

f) Fotocópia do Número de Identificação Fiscal X  

g) Outros documentos devidamente comprovados, que considerem ser 
relevantes para apreciação do seu mérito: 

 X 

 

A Comissão especialmente designada para   

apreciação das candidaturas para o recrutamento do Diretor: 

Maria do Céu Calvão 

Elisa Maria Ribeiro 

 Esmeralda da Assunção Alves 

Patrícia do Anjos 

José Maria Costa 
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