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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 EDUCAÇÃO

Instituto de Avaliação Educativa, I. P.

Deliberação n.º 966/2019

Sumário: Designação da licenciada Ana Cristina Cabral de Freitas Martins Monteiro como chefe 
da equipa multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos do IAVE, I. P., aprovados em 
anexo à Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril, procede -se à publicação do extrato da deliberação do 
Conselho Diretivo, de 22 de julho de 2019, que designou como Chefe da Equipa Multidisciplinar 
de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa, com efeitos a 1 de agosto de 2019, a 
licenciada Ana Cristina Cabral de Freitas Martins Monteiro, docente do ensino básico e secundário 
em mobilidade no Instituto, dado ser detentora de aptidão e competência técnica para o exercício 
das funções, como decorre da nota curricular anexa.

22 de julho de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Miguel Pereira dos Santos.

Nota curricular

Nome: Ana Cristina Cabral de Freitas Martins Monteiro
Habilitações Académicas e Profissionais

Ramo Educacional de Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses 
(Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1993 -1995).

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses (Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, 1989 -1993).

Formadora certificada pelo Conselho Científico -Pedagógico da Formação Contínua.

Atividade Profissional

Professora do grupo de recrutamento 300 — Português (desde 1994), desempenha funções 
no IAVE, I. P., em regime de mobilidade estatutária, desde setembro de 2014.

Assessora do Conselho Diretivo, desde fevereiro de 2019, colaborando na produção de docu-
mentos técnicos e nos seguintes projetos: Parceria com o Ministério da Educação de Cabo Verde, 
no âmbito da avaliação externa de alunos; Organização da 2.ª Conferência IAVE; Organização de 
ações de formação de curta duração, no contexto da avaliação externa de alunos.

Elemento da equipa da Direção de Serviços de Formação e Supervisão, entre setembro de 
2014 e fevereiro de 2019, desempenhando, entre outras, as funções de ponto focal da supervisão 
da classificação das provas de avaliação externa, organização, acompanhamento e ministração 
de ações de formação, no âmbito das provas de avaliação externa, e tendo participado no Projeto 
e -Assessment (PeA 1&2 — 2016 -2018) e no Projeto Preliminary English Test (2014 -2016).

Cargos desempenhados: Vogal da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de 
Escolas Nuno Gonçalves, Lisboa (2012/2013); Subdiretora e Assessora da Diretora da Escola 
Secundária Dona Luísa de Gusmão, Lisboa (2011/2012 e 2010/2011, respetivamente).

Professora do Quadro do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, Lisboa, desde 1 de 
setembro de 2018.

Formação

Frequentou várias ações de formação presenciais e a distância quer na área da avaliação 
externa de alunos quer na área da gestão de projetos de formação.
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