CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 560 - Ciências Agropecuárias
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LISTA DEFINITIVA DE NÃO COLOCAÇÃO
CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO
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Lista definitiva de não colocação
10 ª Reserva de Recrutamento
Ano Escolar de 2021/2022

Grupo 560 - Ciências Agropecuárias

Número de
ordem

Número de
utilizador

Tipo de
Candidato(a)

9
37
38
39

6423817006
1877027952
2092666118
4514853828

EXT
EXT
EXT
EXT

Nome do(a) Candidato(a)
ANA MARIA FRANCISCO CERQUEIRA
ISABEL MARIA FERREIRA LEANDRO VILELA
TELMA CABRAL ANDRÉ
NUNO ALEXANDRE VIDEIRA CRUZ

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações
legais, de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.mec.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.mec.pt . Para informações, reclamações, comunicação de incidentes ou exercício de direitos, é favor contactar com a Encarregada da Proteção de Dados através do correio
eletrónico protecao.dados@dgae.mec.pt .
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Lista definitiva de não colocação
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Desta lista, constam os seguintes elementos:
• Número de ordem;
• Número de utilizador;
• Tipo de candidato(a) ('EXT - Externo');
• Nome do(a) candidato(a).

Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações
legais, de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.mec.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.mec.pt . Para informações, reclamações, comunicação de incidentes ou exercício de direitos, é favor contactar com a Encarregada da Proteção de Dados através do correio
eletrónico protecao.dados@dgae.mec.pt .
05-11-2021

Página 3 de 3

