
Classificação da 
Avaliação 

Curricular (AC)

Habilitação Académica: 
. Licenciatura = 20 pts
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s 
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s Experiência Profissional:
.Com experiência no 
exercício de funções 
inerentes à carreira e 
categoria conforme 
descritas no aviso de 
abertura = 20pts Va
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s Formação Profissional:

. relacionada >= 60h= 
20pts
. relacionada <60h= 18 
pts
. Indireta: >=60h= 14pts
. Indireta <60h= 12pts
. Sem= 10pts Va
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s Avaliação de 

Desempenho: última 
avaliação (A), em que o 
candidato cumpriu ou 
executou atribuição, 
competência ou atividade 
idêntica às do posto de 
trabalho a ocupar = (A*4) Va
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AC = (HAB + EP * 2 + 
FP + AD) / 5

x 1 1 x 2 2 x 1 1 x 1 1 5

1 Tânia do Nascimento Marques 20 20 20 40 10 10 16,8 16,8 17,36

Pombal, 04 de agosto de 2020

O Presidente, Manuel António Rodrigues dos Santos

Formação 
Profissional (FP)

N
º 

de
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rd
em

Nome do candidato

Procedimento Concursal

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP)

Técnicos Superiores

Lista de Ordenação Final

Nos termos do artigo 26º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública a LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL, no âmbito do Procedimento Concursal

comum destinado ao preenchimento de um posto de trabalho no Agrupamento de Escolas de Pombal na modalidade de relação jurídica de emprego público por

tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), a exercer no

Agrupamento de Escolas de Pombal, na categoria de técnico superior, da carreira de técnico superior, publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP) sob o

código de oferta OE202006/0454.
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