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Diário da República, 2.ª série — N.º 4 — 5 de janeiro de 2018
Agrupamento de Escolas de Silves
Aviso n.º 329/2018
Publicação da lista unitária de ordenação final homologada do
procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de sete postos de trabalho, em regime de contrato de trabalho
por tempo determinado, com termo resolutivo certo e a tempo
parcial (três horas diárias), para carreira e categoria de assistente
operacional.
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que após homologação a
lista unitária de ordenação final homologada do procedimento concursal
comum de recrutamento para ocupação de sete postos de trabalho, em
regime de contrato de trabalho por tempo determinado, com termo resolutivo certo e a tempo parcial (três horas diárias) para carreira e categoria
de assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 11241/2017, publicado
no Diário da República n.º 187/2017, 2.ª série de 27 de setembro de
2017, foi afixada no átrio da escola sede e disponibilizada na página
eletrónica do Agrupamento de Escolas de Silves.

dia de 1.º grau de Diretor de Serviços de Avaliação Externa, previsto 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 respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo
o Júri do concurso apresentado proposta de designação da candidata
Paula Cristina Roseira Simões 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
Avaliação Externa a mestre Paula Cristina Roseira Simões, 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 1 de janeiro de 2018.
5 — A nota curricular da mestre Paula Cristina Roseira Simões vai
anexa ao presente despacho.
27 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Helder Diniz de Sousa.

19 de dezembro de 2017. — O Diretor, João António Mourinho Vieira
Gomes.
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Nota Curricular
I — Identificação

Agrupamento de Escolas de Vialonga, Vila Franca de Xira
Aviso n.º 330/2018
Nomeação de subdiretora e adjuntas do diretor
Eu, Nuno Carlos Vieira dos Santos, Diretor do Agrupamento de Escolas de Vialonga, nomeio nos termos do n.º 2 do artigo 24 do Decreto-Lei
n.º 75/2008 de 22 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012 de 2 de julho, as seguintes docentes com efeitos a 25 de
julho de 2017.
Madalena Maria Moleiro Oliveira Cordeiro, docente do quadro deste
Agrupamento, do grupo 910, como subdiretora.
Ana Maria Farinha Santos, docente do grupo 300, como Adjunta
do Diretor.
Joana Rosa Castanheiro Fonseca dos Santos Moreira, docente do
grupo 420, como Adjunta do Diretor.
Mónica Cristina Marques Branco dos Santos Casquinha, docente do
grupo 110, como Adjunta do diretor.
20 de dezembro de 2017. — O Diretor, Nuno Carlos Vieira dos Santos.
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Aviso n.º 331/2018
Recondução do diretor
Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vialonga, em
reunião realizada no dia 24 de julho de 2017, deliberou, por maioria,
proceder à recondução do professor Nuno Carlos Vieira dos Santos, no
cargo de Diretor para o quadriénio de 2017-2021.
20 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Orlandino Sérgio Barreira da Silva.
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Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
Despacho n.º 284/2018
Designação de titular de cargo de direção intermédia
de 1.º grau — Diretor de Serviços de Avaliação
Externa 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 intermé-

Nome: Paula Cristina Roseira Simões
Data de nascimento: 28 de julho de 1964
II — Habilitações Literárias e Profissionais
Frequência do curso de Doutoramento em Educação, na especialidade
de Avaliação, Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, desde
setembro de 2016.
Curso de formação avançada em Administração e Política Educacional
(parte curricular do Doutoramento em Administração e Política Educacional), Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2010.
Mestrado em Ciências da Educação, Área de Avaliação em Educação,
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa, com a classificação de Muito Bom, 2006.
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante Inglês/Alemão, Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, 1986.
Formadora de Formação Contínua — Formadora nas Áreas e Domínios C05 — Didáticas Específicas (Inglês/Alemão), B02 — Avaliação
e C20 — Investigação-Ação.
III — Experiência Profissional
Professora do grupo de recrutamento 330, desde 1986.
Disciplinas lecionadas: Inglês (todos os níveis); Alemão (todos os
níveis); Técnicas de Tradução de Inglês.
Cargos desempenhados: Diretora de Turma; Delegada de Grupo de Inglês; Delegada de Grupo de Alemão; membro do Conselho Pedagógico,
secção do Projeto Educativo; Coordenadora da Secção de Avaliação;
Presidente da Assembleia de Escola; Presidente do Conselho Pedagógico, Coordenadora das Áreas Curriculares não Disciplinares, membro
da Comissão Pedagógica da Formação; Presidente do Conselho Geral
Transitório; representante do corpo docente no Conselho Geral.
Formadora de Formação Inicial — Orientadora de estágio (Português/
Inglês; Inglês/Alemão), 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004.
Formadora de Formação Contínua de Professores, desde 2002.
Funções de assessoria técnico-pedagógica, em regime de mobilidade
parcial, no Instituto de Avaliação Educativa, I. P., desde 2011.
Funções de supervisora das Línguas Estrangeiras, no Instituto de
Avaliação Educativa, I. P., em regime de mobilidade parcial, desde 2013.
Diretora de Serviços de Avaliação Externa do Instituto de Avaliação
Educativa, I. P., em regime de substituição, desde 16 de janeiro de
2017.
IV — Colaborações em Projetos Institucionais
Investigadora auxiliar do Projeto “Ensino Bilingue”, parceria Ministério da Educação/DGIDC e British Council, 2009/2010.
Coautora das “Metas de aprendizagem para as línguas estrangeiras”,
Ministério da Educação/DGIDC, 2010/2011.
Gestora de Projeto “Cambridge English for Schools Portugal” (formação de formadores e classificadores, acompanhamento do processo
de classificação), Instituto de Avaliação Educativa, I. P., 2013-2016.
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