CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 300 - PORTUGUÊS

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

Número de
Utilizador

303

9258513665

20-05-2013

Nome do Candidato
MARIA JOSÉ FERNANDES PEREIRA

05

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

161251 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª MARIA ALICE GOUVEIA, COIMBRA

Duração

18

TEMPORÁRIO

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 300 - Português

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

22

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 310 - LATIM E GREGO

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 310 - Latim e Grego

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 320 - FRANCÊS

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 320 - Francês

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 330 - INGLÊS

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

Número de
Utilizador

242

2699915637

20-05-2013

Nome do Candidato
CRISTINA MARIA GONÇALVES TRAQUEIA

14

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

171323 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARCELINO MESQUITA, CARTAXO

Duração

20

TEMPORÁRIO

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 330 - Inglês

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

22

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 340 - ALEMÃO

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 340 - Alemão

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 350 - ESPANHOL

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 350 - Espanhol

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013
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CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 400 - HISTÓRIA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 400 - História

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 410 - FILOSOFIA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 410 - Filosofia

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 420 - GEOGRAFIA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 420 - Geografia

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 430 - ECONOMIA E CONTABILIDADE

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 430 - Economia e Contabilidade

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 500 - MATEMÁTICA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 500 - Matemática

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 510 - FÍSICA E QUÍMICA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 510 - Física e Química

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 520 - BIOLOGIA E GEOLOGIA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 520 - Biologia e Geologia

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 530 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

Número de
Utilizador

97

1269854534

20-05-2013

Nome do Candidato
JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES

150411

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

150496 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTELONGO, FAFE

Duração

10

TEMPORÁRIO

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 530 - Educação Tecnológica

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

16

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 540 - ELETROTECNIA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 540 - Eletrotecnia

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 550 - INFORMÁTICA

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 550 - Informática

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 560 - CIÊNCIAS AGRO-PECUÁRIAS

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 560 - Ciências Agro-Pecuárias

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.

20-05-2013

Página 3 de 3

CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 600 - ARTES VISUAIS

ANO ESCOLAR 2012/2013
LISTA DEFINITIVA DE COLOCAÇÃO
DOCENTES DE CARREIRA
34 ª RESERVA DE RECRUTAMENTO

20-05-2013

Página 1 de 3

20-05-2013

Número de
Utilizador

Nome do Candidato

Código

Agrupamento/Escola de Colocação

Duração

Componente
Letiva

Número de
Ordem

Horário

Grupo: 600 - Artes Visuais

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado

Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013

Página 2 de 3

Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.
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Grupo: 610 - Música

Código de
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Escola/ QZP
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Colocado
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Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.
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Grupo: 620 - Educação Física

Código de
Agrupamento/
Escola/ QZP
Provimento/
Colocado
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Desta lista constam os seguintes elementos:
- número de ordem;
- número de utilizador;
- nome do candidato;
- código de agrupamento de escola ou escola não agrupada em que se encontra colocado/provido ou de zona pedagógica em que se
encontra provido;
- código e designação do agrupamento/escola não agrupada de nova colocação;
- número de horas atribuídas (C - horário completo, de acordo com o grupo de recrutamento; número de horas do horário atribuído);
- duração (ANUAL ou TEMPORÁRIO);
- componente letiva do docente.
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