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EDITAL 
 

AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURA A DIRECTOR/A DO CE NTRO 

DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA G AMA – 

ESCOLAS DE SANTO TIRSO E VALONGO 

 

Torna-se público que, ao abrigo do ponto 9, do Despacho nº 18039/2008, de 4 

de Julho, está aberto, a partir da presente data e pelo prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, concurso para apresentação de candidaturas ao exercício do cargo de 

Director/a do Centro de Formação de Associação de Escolas Sebastião da 

Gama – Escolas de Santo Tirso e Valongo, de acordo com as seguintes 

orientações: 

Prazo de candidatura • 5 (Cinco) dias úteis a partir da data deste edital 

(prazo limite – dia 5 de Agosto de 2008). 

Local de Apresentação • Serviços de Administração Escolar da Escola 

EB 2,3 de São Lourenço, sita na Rua das 

Escolas da Costa, 4445-420 Ermesinde. 

Forma de Apresentação • Entrega de requerimento de apresentação a 

concurso com identificação do/a candidato/a e 

referência ao edital. 

• Curriculum Vitae, com máximo de 5 (cinco) 

páginas (acompanhado dos comprovativos 

considerados relevantes pelo/a candidato/a). 

• Um Projecto de Intervenção no Centro (máximo 

de 5 (cinco) páginas). 

• Entregues pessoalmente e mediante recibo, no 

horário normal de funcionamento (2ª feira a 6ª 

feira das 9:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 

horas às 17:00 horas) ou por correio registado 

com aviso de recepção, servindo o registo de 

comprovativo de entrega e do prazo limite 

(último dia do prazo estabelecido). 
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Perfil exigido para o 

exercício do cargo 

• Consideram-se qualificados para o exercício do 

cargo: 

� Ser Professor Titular. 

� Ser Docente de uma das escolas do 

Centro de Formação de Associação de 

Escolas Sebastião da Gama – Escolas 

de Santo Tirso e Valongo. 

Processo de Selecção • De acordo com os critérios definidos pelos 

Presidentes dos Conselhos Executivos das 

Escolas Associadas do Centro de Formação de 

Associação de Escolas Sebastião da Gama – 

escolas de Santo Tirso e Valongo, 

estabelecidos no regulamento do procedimento 

concursal, em anexo. 

• Para efeitos de realização da entrevista, os 

candidatos deverão comparecer na Escola 

Sede no dia 11 (onze) de Agosto de 2008, pelas 

10:00 horas. A falta de comparência à entrevista 

implica a exclusão do processo de selecção. 

Afixação de Resultados • Os resultados do procedimento concursal serão 

afixados no dia 12 (doze) de Agosto de 2008, 

em todas as Escolas Associadas. 

Reclamação • Da decisão da Comissão Pedagógica cabe 

reclamação ao Presidente do Júri de Selecção, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Decisão da Reclamação • Da decisão da reclamação será dado 

conhecimento ao candidato/a, por escrito, em 

carta registada com aviso de recepção, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Recurso Hierárquico • Da decisão da reclamação cabe recurso 

hierárquico nos termos da lei. 
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Centro de Formação de Associação de Escolas Sebastião da Gama – Escolas 

de Santo Tirso e Valongo, 29 de Julho de 2008  

 

O Presidente do Conselho Executivo da Escola Sede do Centro de Formação 

de Associação de Escolas Sebastião da Gama – Escolas de Santo Tirso e 

Valongo: 

José Miguel Moreira Lopes Cunha Marques 

 


