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Alínea c)

Alínea a)

Data de
Nascimento

Classificação

Dias após

Dias antes

Escalão

Tipo de
Habilitação

Graduação

Nome do Candidato

Prioridade

Número de
Utilizador

Grau

Número de
Ordem

Provido/
colocado
Agrupamento/
Escola/QZP

Grupo: 310 - Latim e Grego

Tipo de
Candidato

Lista definitiva de Admissão/Ordenação - Mobilidade Interna
Concurso de Docentes - 2012/2013

* Não se tendo verificado a atribuição de componente letiva nesta lista definitiva, o candidato mantém-se a concurso, ordenado em resultado da 1.ª prioridade da Mobilidade Interna [alínea a)].
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Desta lista constam os seguintes elementos:
• Número de ordem;
• Número de utilizador;
• Nome do candidato;
• Tipo de candidato (QA/QE - Quadro de Agrupamento de Escolas/Escola não Agrupada; QZP - Quadro de Zona Pedagógica; LSV Licença Sem Vencimento de Longa Duração);
• Código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
• Grau que a habilitação profissional confere:
- Licenciatura (L);
- Mestrado em Ensino, nos termos do DL n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, 2.º Ciclo do Processo de Bolonha (M);
- Bacharelato (B);
- Bacharelato + Formação Especializada (B+FE);
- Outros (O);
- Licenciatura + Formação Especializada (L+FE);
- Mestrado em Ensino, nos termos do DL n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, 2.ºciclo do Processo de Bolonha + Formação
Especializada (M + FE);
- Bacharelato + Formação Complementar (B+FC), Outros + Formação Complementar (O + FC);
- Mestrado em Ensino , nos termos do DL n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, + Diploma Espanhol de Língua Estrangeira (M+DELE);
- Licenciatura (com variante Espanhol) (L+E);
- Licenciatura + Diploma Espanhol de Língua Estrangeira (L+DELE),
- Bacharelato + Diploma Espanhol de Língua Estrangeira (B+DELE).
• Prioridade (nos termos do ponto 1 do art.º 28º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho);
• Graduação arredondada às milésimas, dos candidatos detentores de qualificação profissional para a docência, obtida com base no
disposto nos art.ºs 11.º e 49.º do DL n.º 132/2012 de 27 de junho;
• Tipo de Habilitação para a docência (PF - Qualificação Profissional ou PP - Habilitação Própria);
• Escalão em que se insere a habilitação própria, nos termos dos normativos que regulamentam as habilitações próprias para a docência;
• Tempo de serviço prestado antes da qualificação profissional (dias);
• Tempo de serviço prestado após a qualificação profissional (dias);
• Classificação (profissional ou académica);
• Data de nascimento;
• Alínea a) - 1.ª prioridade do n.º 1 do art.º 28.º do DL n.º 132/2012, de 27 de junho;
• Alínea c) - 2.ª prioridade do n.º 1 do art.º 28.º do DL n.º 132/2012, de 27 de junho.
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