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Procedimento concursal – Horário 17
Convocatória – Entrevista de Avaliação de Competências
1. Nos termos do aviso de abertura do presente procedimento concursal informa-se que a aplicação do método de seleção,
Entrevista de Avaliação de Competências, se realizará no próximo dia 18 de novembro de 2021 nas instalações da Escola
Básica e Secundária Lima de Freitas sita na rua Batalha do Viso, 2904-510 em Setúbal.
2. As entrevistas realizam-se na data e hora indicada na tabela seguinte:
N
1
2
3
4
5
6

Nome
Alberto José Domingos Funda
Cátia Sofia Caramujo da Costa Mendes de Mascarenhas
Inês Isabel Mendes de Castro Coelho
Isabel Maria Martins do Carmo
João Pedro de Sousa Pires Maia
Rui Miguel Pereira Gonçalves

Dia
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11

hora
10h00
10h15
10h30
10h45
11h00
11h15

Os candidatos devem comparecer 10 minutos antes da hora marcada para a entrevista
3. Não serão admitidos candidatos que se apresentem fora do horário previsto para a sua entrevista.
4. As entrevistas têm a duração máxima de 15 minutos
5. A lista de candidatos admitidos a esta fase do concurso está disponível na página eletrónica do agrupamento
(www.agrupamentolimafreitas.org).
6. Os candidatos admitidos para a realização da entrevista devem apresentar-se munidos do seu Cartão de Cidadão ou
documento que o subtitua, com fotografia.
7. Os candidatos portadores de deficiência, caso necessário, devem contactar o Agrupamento de Escolas Lima de Freitas
até à véspera da data de realização da prova para que sejam criadas as condições necessárias para a realização da mesma.
8. Quaisquer esclarecimentos relacionados com este aviso poderão ser obtidos através do endereço de correio eletrónico
eslimafreitas@gmail.com ou pelo telefone da escola sede do agrupamento, 265541110.

Setúbal, 15 de novembro de 2021
O presidente do júri
(João José Silva Costa)
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