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Despacho n.º 7360/2019

Sumário: Designação de titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços 
de Formação e Supervisão do Instituto de Avaliação Educativa, I. P.

Designação de titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços
de Formação e Supervisão do Instituto de Avaliação Educativa, I. P.

1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 
sua redação atual, foi aberto procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento 
do cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor de Serviços de Formação e Supervisão, pre-
visto no n.º 1 do artigo 2.º dos Estatutos do Instituto de Avaliação Educativa, I. P., aprovados pela 
Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril.

2 — O referido procedimento concursal foi publicitado e concluído de acordo com os respe-
tivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri do concurso apresentado proposta de 
designação do candidato Rui Miguel Santos da Silva Pires para o desempenho daquele cargo, com 
base nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que integra o respetivo 
procedimento concursal.

3 — Pelo exposto, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Formação e Supervisão 
o licenciado Rui Miguel Santos da Silva Pires, pela adequação do seu perfil e da sua experiência 
profissional e competências técnicas.

4 — Nos termos do estabelecido nos números 9 e 10, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de janeiro, na sua redação atual, o cargo é provido em regime de comissão de serviço, pelo período 
de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, com efeitos a 01 de agosto de 2019.

5 — A nota curricular do licenciado Rui Miguel Santos da Silva Pires vai anexa ao presente 
despacho.

16 de julho de 2019. ― O Presidente do Conselho Diretivo, Luís Santos.

Nota Curricular

I. Habilitações Académicas e Profissionais

Curso de Especialização em Administração Educacional (Instituto Superior de Educação e 
Ciências, 2007).

Conclusão da parte curricular do Mestrado em Ciências da Educação — Especialização em 
Informática Educacional (Universidade Católica Portuguesa, 2005).

Licenciatura em Ensino de Informática (Universidade do Algarve, 2001).
Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional e pelo Conselho 

Científico -Pedagógico da Formação Contínua — Formador nas áreas e domínios: A40 — Informática; 
C15 — Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática).

II. Atividade Profissional

Professor do grupo de recrutamento 550 — Informática (desde 2001), em mobilidade esta-
tutária no Instituto de Avaliação Educativa, I. P., desde 1 de setembro de 2014, desempenhando 
funções de gestão da informação e de processos (Bolsa de Professores Classificadores; PET 
for schools — Preliminary English Test; Plataforma Moodle do IAVE; Prova de Conhecimento da 
Língua Portuguesa para Aquisição da Nacionalidade — PaN; Relatórios de Escola das Provas de 
Aferição — REPA; Projeto SAMA E360 — Provas de Aferição Eletrónicas; Projeto PeA 1&2 — Pro-
jeto de Provas e -Assessment).
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Chefe da Equipa Multidisciplinar de Comunicação, Inovação e Modernização Administrativa 
do IAVE, I. P., desde 1 de maio de 2019.

Chefe da Equipa Multidisciplinar de Avaliação Eletrónica do IAVE, I. P., entre 1 de maio de 
2017 e 30 de abril de 2019.

Representou Portugal em reuniões internacionais no âmbito da participação no estudo in-
ternacional ICILS 2018 (International Computer and Information Literacy Study), na qualidade de 
Coordenador de Domínio.

Cargos desempenhados no Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor: Representante 
dos Coordenadores Pedagógicos do Ensino Noturno; Coordenador de Departamento; Coordenador 
TIC; Coordenador Novas Oportunidades; Adjunto da Direção e Vogal da Comissão Administrativa 
Provisória, com os pelouros de alunos e gestão das obras de requalificação da escola; Responsável 
pela: gestão da rede administrativa e da rede pedagógica; gestão dos programas de vencimentos, 
contabilidade, sumários eletrónicos, bem como de processos de alunos; gestão da plataforma de 
conteúdos online para encarregados de educação; gestão da plataforma de conteúdos de apren-
dizagem Moodle para alunos e professores.

Formador de formação contínua de professores.
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