
nome aec alegações decisão do júri Resposta

Agostinho Pereira 

Bernardo
Oficina dos Sons

Solicita que sejam consideradas as 

formações que realizou. Alega ainda 

discrepância entre o ponto 11 c) do 

aviso e a ficha de candidatura, no que 

respeita às datas das formações.

indeferido

As formações apresentadas não foram 

realizadas dentro do período previsto no aviso 

de abertura do concurso, ou seja, entre 

1/9/2018 e 31/5/2020.  

Aline Bazzarella Merçon

Academia das 

Expressões e 

Oficina das Artes

Solicita reapreciação da sua 

candidatura, uma vez que foi excluída 

por fata de HL.

indeferido

As habilitações de que a candidata é 

detentora não cumprem os requisitos 

definidos no aviso de abertura do procediento 

concursal para as áreas a que se candidata.

Ana Alexandra de Sousa 

Monteiro
Oficina dos Sons

Alega que tem sido colaboradora do 

Municipio, sempre com desempenho 

relevante, o que não lhe foi 

contabilizado. Alega ainda ter 39 horas 

de formação.

parcialmente 

deferido

 Embora não tenha submetido na candidatura 

a avaliação de 18-19, a candidata exerceu 

funções no Município nesse ano letivo, pelo 

que é possível confirmar que obteve 

avaliação de relevante. As formações 

Crianças e Jovens em Risco (16 horas) e 

Cenários de aprendizagem ativa (25 horas) 

não foram consideradas por terem sido 

concluídas fora do prazo estabelecido no 

aviso de abertura do concurso. Foram 

validadas 3,5h de formação.A candidatura 

será corrigida em AD para 10%.

Ana Carolina Freitas da 

Costa Macedo Prezas

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita que seja revisto o parâmetro 

FP1. Por falha no upload não inseriu a 

formação na submissão da candidatura.

indeferido

A candidatura foi validada sem alterações, de 

acordo com os dados submetidos pela 

técnica, pelo que não são considerados os 

novos documentos remetidos na participação 

de interessados.

Ana Catarina Figueiredo 

Brandão
Oficina das Artes

Remete o Certificado de habilitações por 

ter sido excluída no concurso
deferido

O documento entregue na submissão da 

candidatura foi aceite como comprovoativo 

para HL (GR240) pois o plano de estudos 

previsto para o Mestrado em Educação Visual 

e Tecnológica no ensino básico corresponde 

a todas as disciplinas apresentadas com 

aprovação.

Ana Cláudia Domingues 

Pereira
Oficina dos Sons

Solicita que seja considerado o 

Mestrado em Ensino da Música
indeferido

O Mestrado em Ensino da Música foi 

concluído após a submissão da candidatura, 

pelo que não pode ser considerado.

Ana Elisa Moreno 

Cardoso

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons

Declara que apresenta os documentos 

para a sua candidatura a técnico AEC
indeferido

A candidata foi excluída por falta de 

comprovativo de habilitação literária, situação 

que se mantém, uma vez que não foram 

remetidos novos documentos na participação 

de interessados.

Ana Isabel Campos 

Magalhaes

Academia do 

Desporto

Solicita reapreciação dos parâmetros 

EP1 e EP2, corrigidos na sua 

candidatura

indeferido

A candidata apresenta declaração de tempo 

de serviço contabilizado até 18-6-2020, 

embora, para efeitos do presente 

procedimento concursal relevm os dias até 31-

8-2019. Foi validado o tempo de serviço da 

última candidatura, uma vez que não é 

possível apurar o número de dias que tem até 

31-08-2019.

Ana Isabel Teixeira 

Saraiva

Academia do 

Desporto
Solicita recontagem do ts AEC indeferido

Nas declarações apresentadas aparecem 

duas do agrupamento de escolas de JOVIM 

que indicam o mesmo período de contrato 

com nº diferente de dias de serviço; foi 

considerada a datada de 2011 que tem o 

número mais elevado de dias (62 dias). A 

declaração de 2009 não foi considerada.
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Ana Maria Ribeiro da 

Silva

Academia do 

Desporto

A candidata solicita reapreciação do 

parâmetro HL e FP2, alegando que 

possui Mestrado e 2 anos curriculares 

do Douturamento

Parcialmente 

deferido

Uma vez que a candidata comprova na 

submissão da candidatura deter Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, HL deve ser alterado 

para 20%, correspondente a habilitação 

profissional para o grupo de recrutamento 260 

ou 600. O parâmetro FP2 não é alterado, uma 

vez que não completou o Doutoramento em 

"Ciências do Desporto".

Ana Rita de Pinho Leite Oficina das Artes

Alega tem formação dentro do prazo 

exigido para FP1. Informa que, por lapso 

não remeteu na candidatura o 

certificado para FP2 e que tem exercido 

funções em vários agrupamentos sem 

que seja avaliada.

indeferido

Os certificados de ações de formação 

apresentados não podem ser considerados 

em FP1, uma vez que não comprovam 

certificação. O comprovativo de licenciatura 

em Artes Plásticas, Pintura, juntamente com o 

Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º 

ciclo do ensino básico e no ensino secundário 

foram considerados para validar a habilitação 

profissional para o grupo de recrutamento 

600, pelo que não relevam em FP2. Não 

apresenta declaração de avaliação de 

desempenho do ano letivo de 2018-2019, 

mas antes uma declaração abonatória, que 

não foi validada. 

Ana Sofia Faustino 

Ribeiro da Silva

Academia da 

Arquitetura e da 

Cidade

A candidata foi excluída a AAC, uma vez 

que o certificado que a habilita para 

lecionar não tem leitura; solicita 

correção

deferido

A candidata comprova ser detentora da 

habilitação literária exigida. O parâmetro HL 

será corrigido para 20%.

Anabela da Silva Oliveira Oficina dos Sons

Alega ter formação profissional de +15h, 

realizada no ano de 18/19, no âmbito do 

Mestrado, na disciplina de Didática 

Específica para o Ensino Vocacional de 

Música

deferido

A aprovação na disciplina de Didática 

Específica para o Ensino Vocacional de 

Música, no ano letivo de 18-19, foi validada. A 

candidatura será corrigida em FP1 para mais 

de 15 horas de formação.

Andreia Raquel Vieira 

Dias

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Remete comprovativo de certificado de 

habilitações
indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados.

Ângela Daniela Ferreira 

Matos

Academia do 

Desporto

Solicita que sejam consideradas as 

formações  que apresentou em FP1 e a 

indicação de qual não foi validada.

indeferido

A formação validada em FP1 foi a 28º 

Convenção Internacional Promofitness, que 

totaliza 12h. As restantes formações não 

comprovam certificação. Para além disso, o 

certificado da formação A Comunicação das 

Relações Interpessoais não se encontra 

identificado.

Ângela Patrícia Silva da 

Costa

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

A candidata alega que não foi avaliada 

em 2018-2019, pelo que solicita que 

seja considerada a avaliação de 2017-

18.

indeferido

O pedido não pode ser atendido, uma vez que 

não comprova a inexistência de avaliação de 

desempenho em 2018-2019, embora 

apresenta avaliação de desempenho desse 

ano letivo.

Ângela Sofia Prata de 

Freitas 

Língua Gestual 

Portuguesa
solicita reapreciação do parâmetro AD

Parcialmente 

deferido

Na submissão da candidatura declara ter 

desempenho adequado mas não comprova. A 

candidatura será corrigida em AD para sem 

avaliação.

Anna Carolina Coelho 

Cosentino

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

Solicita revisão da sua exclusão, tendo 

por base os documentos remetidos
indeferido

A habilitação literária de que a candidata é 

detentora não se enquadra no que é  exigido 

no aviso de abertura do presente 

procedimento concursal.

Anna Carolina Coelho 

Cosentino
Oficina das Artes

Remete documentos comprovativos de 

FP e ts de 2019/2020 e solicita que 

sejam considerados

indeferido

Para efeitos do prosente procedimento 

concursal releva o tempo de serviço até 31-

08-2019. A declaração que remete na 

participação de interessados reporta a 2019-

2020, pelo que não pode ser considerada. O 

documento que remete para formação 

profissional não pode ser considerado uma 

vez que não apresenta certificação.
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Anne Caroline Soares Literacia Infantil
Solicita que seja admitida por ter 

deficiência de 90%
indeferido

A preferência dada a candidatos com 

incapacidade superior a 60% carece do 

preenchimento dos requisitos prévios 

estabelecidos para a àrea a que se candidata, 

nomeadamente no que diz respeito à 

habilitações literárias. A candidata não 

submeteu qualquer documento relativo às 

suas habilitações.

Arlete Margarida 

Gonçalves de Sousa

Literacia Infantil e 

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

Remete documentos e solicita 

reapreciação da candidatura.
indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados. 

Branca Maria José da 

Silva

Academia das 

Línguas

Alega que formações não certificadas 

que fez são relevantes para o exercício 

das funções e solicita que sejam 

consideradas

indeferido

Para efeitos do presente procedimento 

concursal relevam as formações certificadas 

ou creditadas, realizadas entre 1-9-2018 e 31-

5-2020. Os vários certificados de formações 

on-line que a candidata realizou não 

comprovam certificação. 

Bruno Fernando Ferreira 

Mota Pinto

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons 

Alega que não foi contabilizada a 

formação de 25 horas "Práticas Lúdicas 

no Ensino da Música"

parcialmente 

deferido

A formação de 25 horas designada "Práticas 

Lúdicas no Ensino da Música" é validada para 

a candidatura a Oficina dos Sons e Academia 

das Expressões, pelo que o parâmetro FP1 

será corrigido para 7,5%. A mesma formação 

não é validada em Academia das Ciências, 

uma vez que não é considerada relevante 

para as funções a exercer nesta área.

Bruno José Barbosa 

Guedes

Academia do 

Desporto

Corrigido EP1 de 1128 para 1088 e AD 

de relevante para sem avaliação

parcialmente 

deferido

Consultado o processo individual do 

candidato, constatou-se que exerceu funções 

no Município de Vila Nova de Gaia, no ano 

letivo de 2018-2019, com avaliação de 

desempenho relevante, pelo que este 

parâmetro será corrigido para 10%. 

Relativamente ao parâmetro EP1 verifica-se 

que o candidato tem 2 declarações de tempo 

de serviço do ano de 2007/08 de 40 dias 

cada, do agrupamento de Olival, passadas 

em momentos diferentes (uma de março de 

2009 e outra de abril de 2010). Considerou-se 

este tempo repetido.

Carla Cristina Oliveira 

Gonçalves

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Literacia Infantil

Solicita reapreciação dos parâmetros 

EP1 e EP2, corrigidos na sua 

candidatura

deferido

Os documentos comprovativos de temp de 

serviço são validados. A candidatura será 

corrigida em EP1 para 66 dias e em EP2 para 

316 dias de tempo de serviço docente.

Carla Manuela Pelicano 

Fileno

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita correção do parâmetro AD e 

EP1, uma vez que tem 191 dias de ts.
deferido

Consultado o processo individual da 

candidata, uma vez que desempenhou 

funções no Município de Vila Nova de Gaia, 

foi possível confirmar que detém 191 dias de 

tempo de serviço aec e que foi não foi 

avaliada nas suas funções no ano letivo de 

2018/2019, pelo que será considerada a 

avaliação relevante de 2017/2018. O 

parâmetro EP1 será alterado para 35% e AD 

para 10%.

Carla Marisa Pereira 

Machado 

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Oficina das TIC

candidatura corrigida em FP1, de +15 

horas para sem formação; 
indeferido

 formação de 30h em "Portefólios Educativos 

Digitais" não indica a data da realização, pelo 

que não é possível apurar se decorreu nos 

prazos previstos no aviso de abertura do 

procedimento concursal. Os webinars não 

foram considerados por não terem indicação 

de certificação nem se encontrarem 

identificados.
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Catarina Micaela Moreira 

Dias

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

sem alegações sem alegações

Cintia Randmer Costa

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons 

A candidata foi excluída em todas as 

candidaturas por falta de HL
indeferido

A licenciatura em Pedagogia não confere 

habilitação literária adequada às áreas de 

enriquecimento curricular a que se candidata.

Cláudia Maria Rocha 

Lopes
Oficina das Artes

foi corrigido FP2; a candidata solicita 

correção, uma vez que é detentora de 

pós-graduação em Docência de Artes 

Visuais e Mestrado em  Ensino de Artes 

Visuais no 3º ciclo do ensino básico e no 

ensino secundário na Faculdade de 

Psicologia e Ciências de Educação do 

Porto.

indeferido

Entendeu-se que a pós-graduação em 

"Docência em Artes Visuais" corresponde ao 

1º ano do Mestrado em "Ensino de Artes 

Visuais no 3º ciclo do ensino básico e no 

ensino secundário", pelo que ambas foram 

validadas em HL.

Cláudia Raquel Alves 

Moreira
Oficina das Artes

Alega que por falha técnica não foi 

possível anexar os documentos para a 

sua candidatura. Junta os documentos e 

solicita reapreciação.

indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados. 

Cláudia Sofia Alferes 

Ribeiro da Silva Silveira

Academia do 

Desporto

Alega que tem Mestrado integrado em 

Bioengenharia e curso técnico 

especialista em exercício físico.

indeferido
A candidata não é detentora das habilitações 

necessárias à AEC a que se candidata.

Cristiana Sofia Costa 

Ferreira

Língua Gestual 

Portuguesa

Solicita que seja considerada a sua 

experiência em EP2
indeferido

A candidata não comprova ser detentora de 

tempo de serviço docente ou equiparado para 

efeitos de concurso.

Cristina Orlanda 

Magalhães de Sousa

Academia da 

Arquitetura e da 

Cidade e 

Academia das 

Expressões

Solicita esclarecimentos relativamente 

ao motivo da sua exclusão em AAC e 

AE

indeferido

A candidata não cumpre os requisitos 

mínimos exigídos em HL nas áreas a que se 

candidata, nomeadamente Licenciatura pré-

Bolonha ou Mestrado Integrado em 

Arquitetura para Academia da Arquitetura e 

da Cidade e habilitação própria para o grupo 

de recrutamento D07 (expressões), para 

Academia das Expressões.

Cristina Pereira Caillet

Academia das 

Línguas e 

Literacia Infantil

Alega que por lapso não submeteu a AD 

de 2018-2019 de desempenho relevante 

e solicita que seja considerada.

deferido

Embora não tenha submetido na candidatura 

a avaliação de 18-19, a candidata exerceu 

funções no Município nesse ano letivo, pelo 

que é possível confirmar que obteve 

avaliação de relevante. O parâmetro AD será 

corrigido para 10%.

Daniel José Lucas 

Gonçalves

Academia das 

Línguas

Solicita que sejam considerados dias de 

tempo de serviço Aec, dos quais não 

tem comprovativos

deferido

Embora apenas tenha apresentado na 

submissão da candidatura comprovativos de 

44 dias, exerceu funções no Município em 

11/12, com 105 dias de tempo de serviço e 

em 12/13, com 132 dias. Confirma-se que 

totaliza 281 dias aec. A candidatura será 

corrigida em EP1 para 35%.

Daniel Luis Judice 

Bruges de Oliveira 

Simões

Academia do 

Desporto

Envia o certificado de habilitações que 

não submeteu na candidatura e solicita 

reapreciação.

indeferido

Mantém-se a exclusão uma vez que concluiu 

o Mestrado em Ensino de Educação Física 

nos Ensino Básico e Secundário após a 

submissão da candidatura, isto é, após 19-06-

2020.
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Daniela Beatriz Pinheiro 

Freire
Psicomotricidade

alega que se encontrava a aguardar 

envio do certificado de habilitações 

aquando da submissão da candidatura; 

solicita que o júri reavalie a sua 

candidatura tendo por base o envio dos 

documentos em sede de audiência de 

interessados

indeferido

Mantém-se a exclusão uma vez que concluiu 

a licenciatura em Reabilitação Psicomotora 

após a submissão da candidatura, isto é, 

após 19-06-2020.

Eliana Sandra Lopes 

Pinto

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita que sejam consideradas 

formações que realizou num total de 11 

horas

indeferido

Para efeitos do presente procedimento 

concursal relevam as formações certificadas 

ou creditadas, realizadas entre 1-9-2018 e 31-

5-2020. Os certificados de formações on-line 

que a candidata realizou não comprovam 

certificação. 

Elsa Maria Pessoa e 

Costa
Literacia Infantil

Alega que o nome não aparece na lista, 

o que se deveu a erro na publicação das 

listas. Apresenta posteriormente 

comunicação de desistência da 

reclamação

sem alegações sem alegações

Emilia da Conceição 

Rodrigues Oliveira

Academia das 

Línguas e 

Literacia Infantil

Solicita correção de AD, alegando que 

se encontrou de licença de maternidade 

em 2018/2019, não tendo sido avaliada. 

Concorreu, por isso com a AD de 

2017/2018.

deferido

Consultado o processo individual da 

candidata, uma vez que desempenhou 

funções no Município de Vila Nova de Gaia, 

foi possível confirmar que  não foi avaliada 

nas suas funções no ano letivo de 2018/2019, 

pelo que será considerada a avaliação 

relevante de 2017/2018. O parâmetro AD 

será alterado para 10%.

Félix Rodrigues João

Academia do 

Desporto e 

Academia das 

Expressões

não foi contabilizado ts aec de 34 dias indeferido

A candidatura foi validada em EP1 sem 

alterações, de acordo com os dados 

submetidos pelo técnico, pelo que não são 

considerados os novos documentos 

remetidos na participação de interessados.

Filipa Alexandra 

Magalhães Duarte

Academia do 

desporto
sem alegações sem alegações sem alegações

Filipa Daniela Santos 

Machado

Academia do 

Desporto

não apresenta alegações mas remete 

declarações de tempo de serviço
deferido

A nova declaração de tempo de serviço 

remetida na participação de interessados, que 

totaliza 32 dias, foi validada. O parâmetro 

EP1 será considerado com 89 dias de tempo 

de serviço.

Filipe Miguel da Rocha 

Soares

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons

excluído por falta de documentos. 

Solicita que o júri aceite os documentos 

remetidos em audiência de 

interessados.

indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados. 

Filomena da Conceição 

de Sousa Cirne
Literacia Infantil sem alegações sem alegações sem alegações

Hélder José Vidal Pinho Oficina dos Sons
Alega que o tempo de serviço de 

2018/19 não foi contabilizado.
deferido

O candidato não apresenta qualquer 

comprovativo de tempo de serviço quer na 

submissão da candidatura quer na 

participação de interessados. Consultado o 

seu processo individual é possível confirmar 

que exerceu funções no Município no ano 

letivo de 18/19, perfazendo 42 dias aec. A 

candidatura será corrigida em EP1 para 

27,5%.

Helena Maria Campos 

Soares da Rocha

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita revisão de FP1, alegando que 

anexou os comprovativos de formação 

de +15h

deferido

A candidata tem documentos que comprovam 

formação de +15h no processo. O parâmetro 

FP1 será alterado para 7,5%.

Hernani Moreira Furtado
Academia das 

Ciências
mantém interesse no concurso Sem alegações Sem alegações

Hugo Filipe da Silva Pinto Literacia Infantil
Alega que EP1 e EP2 não foram bem 

contabilizados
indeferido

O candidato apresenta o registo biográfico 

não identificado, que por isso não foi 

considerado.
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Hugo Jorge Batista 

Jordão Ribeiro
Oficina dos Sons

pretende que seja reposta a HL de 20%, 

uma vez que tem licenciatura em 

Música, variante JAZZ

indeferido

Têm habilitação profissional para a docência 

os titulares do grau de mestre na 

especialidade correspondente a cada grupo 

de recrutamento conforme consta do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

32/2014, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014 e 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 176/2014, de 

12 de dezembro e n.º 16/2018, de 7 de 

março. O candidato comprova ser detentor de 

licenciatura em  Música, variante JAZZ, pelo 

que não detém habilitação profissional para a 

docência.

Inês Alexandra Monteiro 

Reis

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons 

Na lista consta com 1083 dias de ts aec 

e 0 não aec; alega ter 327 dias não aec 

e 1081 dias aec

indeferido

O tempo de serviço não aec não foi 

contabilizado, uma vez que o registo 

biográfico não está completo, sendo 

impossível determinar o ano letivo em que 

completou os dias indicados. Verificadas as 

declarações de tempo de serviço aec, 

constata-se que totalizam 1081 dias.

Isaura Cristina da Silva 

Vieira
Oficina dos Sons

Solicita reapreciação do parâmetro FP1, 

alegando que detém mais de 15h de 

formação.

indeferido

 As formações Música na Creche e Jardim de 

Infância, Barbatuques e Percutindo Trofa não 

são certificadas, pelo que não foram 

consideradas. A formação de 5h Cantar o 

Natal apresenta certificado de certificação e 

foi a única a ser validada.

Ivo André Marques 

Sabença

Academia do 

Desporto

Alega possuir habilitações para lecionar 

a AEC a que se candidata.
indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados. 

Joana Carolina da Silva 

Ferreira

Academia das 

Ciências

foi corrigido EP1 de 142 dias para 62 

dias; a candidata solicita reavaliação 

deste parâmetro

indeferido

No processo de candidatura constam apenas 

62 dias de tempo de serviço aec de 16/17 e 

17/18; na participação de interessados não 

anexa outras declarações.

Joana de Sousa Passos 

Carvalho Barbas

Academia das 

Ciências, 

Academia das 

Expressões e 

Academia das 

Línguas

Solicita reapreciação do parâmetro FP1 

e PF2, uma vez que possui formação e 

Mestrado

indeferido

O certificado de formação de 70h em Método 

Montessori - Aplicação Prática , terminada em 

21/6/2020, que não pode ser considerada por 

ter sido concluída após o previsto no aviso do 

concurso. O Mestrado em Estudos do 

Desenvolvimento em Ciências Sociais e 

Educacionais , não considerado relevante 

para as áreas de AEC a que se candidata.

Joana Isabel Galvão 

Lopes Domingos

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

questiona a necessidade de comprovar 

a formação e experiência na área, o 

número de vagas e o significado da 

correção em FP2

indeferido

Devem ser apresentados documentos 

comprovativos de todas as declarações 

prestadas na submissão da candidatura. A 

candidata declarou ser detentora de pós-

graduação ou mestrado,mas não comprovou, 

pelo que a candidatura foi corrigida.
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Audiência de Interessados

Joana Lopes da Silva Oficina dos Sons
Questiona o facto de não ter sido 

contabilizado o Mestrado em FP2
indeferido

A candidata é detentora de Licenciatura em 

Educação Musical e Mestrado em Ensino da 

Educação Musical no Ensino Básico. Têm 

habilitação profissional para a docência os 

titulares do grau de mestre na especialidade 

correspondente a cada grupo de 

recrutamento conforme consta do anexo ao 

Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

32/2014, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014 e 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 176/2014, de 

12 de dezembro e n.º 16/2018, de 7 de 

março. O Mestrado foi contabilizado em HL.

Joana Martins Osório Oficina das Artes alega que tem em falta 31 dias de ts indeferido

É validado o ts prestado até 31/08/2019; A 

candidata comprova 31 dias prestados no ano 

letivo de 2019/2020, que não foram 

considerados

Joana Patrícia Moreira e 

Silva Machado 

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita que seja considerado o 

documento comprovativo de 

habilitações.

indeferido

O Mestrado em Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico foi 

concluído após a submissão da candidatura, 

pelo que não pode ser considerado.

José Pedro Machado 

Pinto

Academia do 

Desporto
Solicita correção do ts AEC e fora AEC. indeferido

O registo biográfico que apresenta não indica 

nenhum do tempo de serviço como AEC.

José Pedro Veiga 

Valente

Academia do 

Desporto
Solicita reapreciação do parâmetro AD deferido

Embora não tenha submetido na candidatura 

a avaliação de 18-19, o candidato exerceu 

funções no Município nesse ano letivo, pelo 

que é possível confirmar que obteve 

avaliação de desempenho relevante. O 

parâmetro AD será corrigido para 10%.

Keily Aguiar Guedes
Academia das 

Ciências

Alega que é detentor do grau de Mestre 

em Engenharia Alimentar, que tem 

capacidade de ensinar e já exerceu 

funções na CAF

indeferido

A habilitação literária de que é detentora, 

nomeadamente licenciatura em Qualidade 

Alimentar e Mestrado em Engenharia 

Alimentar foram considerados para validar 

habilitação especializada no parâmetro HL. 

Não apresenta qualquer comprovativo de ts 

docente nem na submissão da candidatura 

nem na participação de interessados.

Liliana Maria Ferreira 

Figueiredo Pereira
Literacia Infantil

pedido de inclusão do Mestrado e Pós-

graduação na Formação Profissional 

(FP2) e contemplação da Avaliação de 

Desempenho de 2017/18, uma vez que 

em 2018/19 não houve lugar a avaliação 

de desempenho em termos qualitativos

indeferido

Na submissão da candidatura comprova ser 

detentora de Pós-graduação em 

Consultadoria e Assessoria de Comunicação 

e Marketing e Mestrado em História da Arte. 

Nenhuma destas qualificações foi 

considerada relevante para a AEC a que se 

candidata. Relativamente à AD, apresenta a 

declaração de 2017/18 e não comprova que 

não foi avaliada em 18/19, embora remeta 

declarações de ts desse ano letivo.

Liliana Patricia Pereira 

das Neves
Oficina dos Sons

Solicita que seja reposta a valorização 

de 7,5 em FP1 por ser detentora de 

+15h de formação.

deferido

 Embora os Webinar não tenham sido 

considerados, por não serem formação 

certificada, a formação em Musicoterapia 

cumpre os requisitos previstos no aviso e é 

de 25h. O parâmetro FP1 será alterado para 

7,5%.

Ludomila Andreia Alves 

de Sousa

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons

Solicita esclarecimento quanto ao facto 

de não terem sido consideradas as 

formações apresentadas para FP1

indeferido

Apresenta 3 certificados de formações, cuja 

entidade formadora é RECONSTRUIR - 

Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Não 

comprova que as formações são certificadas

Luís Manuel Lopes 

Fernandes

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

Pretende ter uma melhor classificação 

que julga que o beneficiará na escolha 

de horário

indeferido

As funções que desempenhou como técnico 

de práticas pedagógicas não se consideram 

tempo de serviço docente. Uma vez que não 

declarou na submissão da candidatura que 

tem formação, o certificado apresentado na 

participação de interessados não é validado.
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Audiência de Interessados

Lyllian Rachel Aguiar e 

Silva
Oficina dos Sons

pretende acrecentar certificado de 

Mestrado em Ensino de Educação 

Musical no Ensino Básico

indeferido

O Mestrado em Ensino de Educação Musical 

no Ensino Básico foi concluído após a 

submissão da candidatura, pelo que não pode 

ser considerado.

Magda Beatriz Moreira de 

Almeida

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Dança

alega que foi excluída por falta de 

documentos mas que apresentou os 

comprovativos de HL

deferido

É validada a habilitação especializada para a 

AEC a que se candidata. A candidatura será 

corrigida em HL para 15%.

Manuel dos Santos 

Mendes da Conceição

Academia do 

Desporto

Alega que o tempo de serviço se 

encontra mal contabilizado
deferido

São validados 160 dias de tempo de serviço 

em EP1. 

Márcia Antónia Gomes

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro

sem alegações sem alegações

Maria de Fátima Lucas 

dos Santos
Oficina das Artes

Solicita correção do parâmetro FP1 e 

remete certificados comprovativos.
deferido

São validadas as formações certificadas de 

que é detentora a candidatura será corrigida 

em FP1 para 7,5%.

Maria de Fátima Pereira 

Lopes Monteiro
Oficina das Artes

Alega que, por esquecimento, não 

submeteu certificado de habilitações e 

remete na participação de interessados

indeferido

O documento comprovativo de habilitações 

literárias não pode ser considerado em 

audiência de interessados. 

Maria de Lourdes Soares 

Duarte Gonçalves 

Academia das 

Expressões

Alega ter experiência de 11 anos no 

ensino provado, num total de 4017 dias 

de ts.

sem alegações

Maria João Cunha 

Damasceno Correia de 

Sá

Academia do 

Pensamento

solicita correção do parâmetro FP2 uma 

vez que frequentou várias ações de 

formação e é formadora

indeferido

O parâmetro FP2 não pode ser alterado para 

7,5%, uma vez que a candidata não 

comprova ser detentora de pós-graduação, 

mestrado não integrado ou curso superior 

especializado

Maria Raquel Correia 

Santos

Academia das 

Línguas

alega que a formação "CE - 1º ciclo" é 

relevante para a AEC de inglês
indeferido

A formação em Ciências Experiementais não 

é validada em Academia das Línguas, uma 

vez que não é considerada relevante para as 

funções a exercer na área a que se candidata

Maritza do Couto Teixeira 

Reis

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita correção de EP2, alegando que 

não anexou na candidatura os 

documentos corretos

deferido

Serão considerados os documentos 

comprovativos de tempo de serviço 

remetidos. A candidatura será corrigida em 

EP2 para 7,5% (1199 dias).

Marta Alexandra de 

Oliveira Ferreira

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Alega que o ts fora AEC não está 

corretamente contabilizado
deferido

A candidata apresenta comprovativos de 

1324 dias TS Fora AEC e 105 dias TS AEC. A 

candidatura será corrigida para 1324 em EP2

Martim Alcobia Afonso 

Ricon Peres
Oficina dos Sons

foi corrigido o parâmetro HL de 20 para 

15%; o candidato solicita reapreciação 

por considerar ter habilitação 

profissional para a docência

indeferido

Têm habilitação profissional para a docência 

os titulares do grau de mestre na 

especialidade correspondente a cada grupo 

de recrutamento conforme consta do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

32/2014, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014 e 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 176/2014, de 

12 de dezembro e n.º 16/2018, de 7 de 

março. O candidato comprova ser detentor de 

licenciatura em Educação Musical.
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Melissa Poças da Costa
Academia do 

Desporto

alega que não foi considerado o 

Mestrado em Ensino de Educação 

Física.

indeferido

Têm habilitação profissional para a docência 

os titulares do grau de mestre na 

especialidade correspondente a cada grupo 

de recrutamento conforme consta do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

32/2014, publicada no Diário da República, 

1.ª série, n.º 122, de 27 de junho de 2014 e 

alterado pelos Decretos-Lei n.º 176/2014, de 

12 de dezembro e n.º 16/2018, de 7 de 

março. A candidata comprova ser detentora 

de  Licenciatura em Ciências do Desporto e 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensino Básico e Secundário, ambos 

considerados em HL

Miguel Rocha Vieira
Academia do 

Desporto

Solicita informação acerca do motivo da 

sua exclusão e da possibilidade de 

corrigir a falta.

indeferido

O candidato foi excluído por falta de 

documentos. Na participação de interessados 

não junta qualquer novo documento.

Mónica Patricia Teixeira 

Mota Moreira

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita reapreciação de AD e FP1, uma 

vez que tem desempenho relevate e 

+15h de formação.

indeferido

Em FP1 foi considerada a ação Compreender 

a perturbação do espetro do autismo  (3h); a 

ação A expressão musical no 1º ciclo do 

ensino básico , de 50h, não foi considerada, 

uma vez que é anterior a 1-9-2018. Apresenta 

AD de 2017-2018, sem comprovar a 

inexistência de avaliação em 18-19, pelo que 

não pode ser considerada. 

Nuno Alberto Mendonça 

Dionisio

Academia do 

Desporto

Alega que, por lapso, não anexou 

documento de formação profissional e 

solicita que seja considerado.

indeferido

o candidato já obteve a maior pontuação 

possível no parâmetro FP1. 

Independentemente disso, o certificado que 

remete à consideração do júri não comprova 

que a formação é certificada

Olinda Tuna Mourão
Academia das 

Ciências

alega que não foi contabilizado o ts fora 

AEC
deferido

Serão considerados os 214 dias de tempo de 

serviço fora AEC, pelo que o parâmetro EP2 

será corrigido de 0 para 2,5%.

Patrícia Alexandra Sousa 

Silva Cunha

Academia das 

Ciências e 

Academia das 

Expressões

Solicita reapreciação de AD por ter 

desempenho relevante, embora não 

tenha submetido na candidatura

deferido

Embora não tenha submetido na candidatura 

a avaliação de 18-19, a candidata exerceu 

funções no Município nesse ano letivo, pelo 

que é possível confirmar que obteve 

avaliação de relevante. O parâmetro AD será 

corrigido para 10%.

Patricia Cândida Oliveira 

Coimbra

Academia das 

Línguas

alega que não foi considerado EP2 e 

FP1
indeferido

A formação de 25 horas "Cenários de 

aprendizagem ativa" não foi considerada por 

ter sido concluída após 31-05-2020. O 

parâmetro EP2 foi corrigido, uma vez que a 

candidata apresenta uma declaração de 

tempo de serviço do ano de 2008/2009 que 

totaliza 414 dias, pelo que são desperdiçados 

49 dias.

Paula Daniela Barreira 

Veloso Ferreira

Língua Gestual 

Portuguesa

foi excluída por falta de HL, mas alega 

ter todos os requisitos  para ser admitida
deferido

É validada a licenciatura de que é detentora 

em Tradução e Interpretação de Língua 

Gestual Portuguesa

Paulo António Freixeda 

Sauane
Oficina dos Sons

Solicita que sejam consideradas as 

formações , cujos certificados anexou 

na submissão da candidatura.

deferido

As formações anexadas na submissão da 

candidatura foram consideradas. O parâmetro 

FP1 será corrigido para 7,5%.

Pedro Miguel Jesus 

Rocha 

Academia do 

Desporto

Foi corrigido o parâmetro FP2; o 

candidato solicita correção, uma vez 

que detém Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensino Básico e 

Secundário.

indeferido

Têm habilitação profissional para a docência 

os titulares do grau de mestre na 

especialidade correspondente a cada grupo 

de recrutamento conforme consta do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

Raquel Filipa Sampaio 

Queirós

Academia do 

Desporto

Alega que tem 440 dias de ts aec e que 

foram validados apenas 367 dias.
deferido

Será validado o documento de tempo de 

serviço remetido na participação de 

interessados. O parâmetro EP1 será corrigido 

440 dias.
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Raul de Oliveira Braga 

Lopez

Academia do 

Desporto

Alega que foram validados 27 dias de ts, 

mas que tem 221.
deferido

Serão consideradas as declarações de tempo 

de serviço que remeteu na participação de 

interessados. O parâmetro EP1 será corrigido 

para 221 dias e EP2 para 2116 dias de tempo 

de serviço.

Renato Rafael Baptista 

Oliveira
Oficina dos Sons

solicita correção do parametro EP1 e 

remete em audiência de interessados a 

respetiva declaração

indeferido

Para efeitos do presente procedimento 

concursal releva o tempo de serviço docente 

prestado até 31-08-2019. Os dias de tempo 

de serviço que remeteu não podem ser 

considerados por serem do ano letivo de 

2019-2020.

Ricardo Manuel 

Guimaraes Afonso 
Oficina dos Sons

Alega que a lista de Oficina dos Sons se 

encontrava trocada com a de 

psicomotricidade no site da Câmara 

Municipal

sem alegações sem alegações

Rita Lima do Pombal

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Dança

Solicita revisão da sua candidatura uma 

vez que é detentora de licenciatura 

obtida em Inglaterra, embora não tenha 

ainda o reconhecimento, que pretende 

remeter assim que possível.

deferido

Foi validada habilitação especializada, 

considerando os certificados apresentados na 

submissão da candidatura.

Rita Martins de Freitas 

Leite

Academia das 

Línguas

Questiona a possibilidade de anexar à 

candidatura o certificado de 

competências pedagógicas

indeferido

A candidata não remete na participação de 

interessados documentos para apreciação do 

júri.

Rúben Filipe Moreira 

Sousa da Silva

Academia do 

Desporto

sem alegações; na participação de 

interessados apenas remete avaliação 

de desempenho de 2019-2020

sem alegações

Sandra Graça dos Santos 

Couto

Academia das 

Línguas e 

Literacia Infantil

Alega que não considerado o ts de 

18/19 e 19/29, nem a formação 

profissional

deferido

A candidata não remeteu o tempo de serviço 

de 2018/19, embora seja possível confirmar 

que tem 47 dias deste ano letivo, prestados 

no Município. O tempo de 2019/20 não releva 

para o presente procedimento concursal. 

Relativamente a FP1, será considerada a 

formação de 50 horas apresentada. A 

candidatura será corrigida em EP1 para 1017 

dias de tempo de serviço e em FP1 para 

7,5%.

Sara Catarina Leal Aguiar sem alegações sem alegações sem alegações

Sara Figueiredo Arrepia
Academia das 

Ciências
sem alegações sem alegações sem alegações

Sérgio Filipe Pereira de 

Oliveira

Academia do 

Desporto

Alega que não foram contabilizados 365 

dias de tempo de serviço dora AEC.
indeferido

O candidato não apresenta documentos de 

tempo de serviço para apreciação do júri.

Sílvia Moreira Correia Oficina das TIC
Solicita reapreciação da candidatura 

para TIC, uma vez que foi excluída
deferido

Na submissão da candidatura remeteu 

comprovativo de pós-graduação em TIC, pelo 

que o parâmetro HL será corrigido para 15%.

Sónia Maria Alves de 

Sousa

Academia das 

Expressões e 

Oficina dos Sons

A candidata alega que não foram 

validados os certificados de formação 

em FP1

indeferido

Apresenta certificados de formações, cuja 

entidade formadora é RECONSTRUIR - 

Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Não 

comprova que as formações são certificadas
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Steven Manuel da Silva Oficina dos Sons
Solicita que seja reposto o ts de 76+221 

dias
deferido

Serão consideradas as declarações de tempo 

de serviço remetidas na audiência de 

interessados. A candidatura será corrigida em 

EP1 para 76 dias e em EP2 para 221 dias de 

tempo de serviço.

Susana Maria Pinto 

Monteiro
Literacia Infantil Solicita correção do parâmetro EP1 deferido

A candidata comprova na submissão de 

candidatura 165 dias TS AEC. O parâmetro 

EP1 será corrigido para 30%.

Tânia Raquel Ribeiro 

Teixeira 

Academia do 

Desporto

Alega que tem licenciatura em ciências 

do desporto e mestrado em ensino de 

educação física nos ensinos básico e 

secundário e que o Mestrado não foi 

considerado.

indeferido

Têm habilitação profissional para a docência 

os titulares do grau de mestre na 

especialidade correspondente a cada grupo 

de recrutamento conforme consta do anexo 

ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, 

corrigido pela Declaração de Retificação n.º 

32/2014, publicada no Diário da República, 

Vera Lúcia Machado 

Fernandes

Academia de 

Artes 

Performativas - 

Teatro, Oficina 

das TIC e Oficina 

dos Sons

solicita que seja considerada como FP2 

ou FP1 a pós-graduação em 

"Tecnologias e Robótica no Ensino 

Básico", que completou a 14/07/2020

indeferido

A pós-graduação em "Tecnologias e Robótica 

no Ensino Básico" não pode ser considerada 

por ter sido concluída após a submissão da 

candidatura.
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