
ACTA 
 

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, pelas quinze horas, 
reuniu no gabinete do Conselho Executivo o Júri constituído pela Presidente do 
Conselho Executivo, Maria Odete Alves Pereira Barbosa, pela Vice-Presidente do 
Conselho Executivo, Maria José S. N. Rodrigues Ferreira, e pela Chefe dos 
Serviços Administrativos, Maria Isabel Russell Ferreira, a fim de proceder       à 
definição do calendário das provas, dos métodos e critérios para a seriação dos 
candidatos e apreciação das candidaturas ao concurso de Assistente de 
Administração Escolar, autorizado por despacho do Senhor Coordenador da 
Equipa de Apoio às Escolas do Leça e Baixo Ave, datado de dezoito de Dezembro 
de dois mil e sete. 

O júri deliberou sobre os assuntos em agenda, tomando as seguintes 
resoluções: 

 Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos, no próximo 
dia dezoito de Janeiro, pelas catorze horas, no átrio da Escola e na página 
da Escola na Internet 

 
 Prestação das provas ao concurso nos dias, horas e locais que a 

seguir se indicam (que podem consistir na elaboração de um documento de 
expediente geral e a execução de uma tarefa informática que se lhe adeqúe) 
onde de procurará observar: 

 Capacidade de expressão escrita; 
 Tempo de produção; 
 Eficácia no tratamento informático; 

 Prova de Português – dia 23 de Janeiro, pelas 17 Horas 
 Prova de Informática – dias 23 (17 horas) e 26 de Janeiro, 

pelas 10 e 15 horas, em salas a designar. 
 



ACTA 
 

 Ficou ainda decidido realizar no próximo dia 6 de Fevereiro, pelas 
10 horas, no Gabinete do Conselho Executivo, uma entrevista aos cinco 
candidatos melhor classificados, na qual se procurará distinguir, na medida do 
possível, particularidades de índole pessoal, tais como: 

 Capacidade de relacionamento interpessoal 
 Capacidade de iniciativa 
 Capacidade de adaptação 
 Capacidade de expressão oral. 

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelos elementos que 
constituem o júri: 

A Presidente: 

A Vice – Presidente: 

A Chefe dos Serviços de Administração Escolar: 

 

 

 

 

 


