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Grupo: 910 - Educação Especial 1
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Lista definitiva de colocação - Docentes de Carreira
Concurso de Docentes - 2012/2013
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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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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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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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