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Escola Secundária c/ 3º CEB José Macedo Fragateiro

Ata da reunião da CAPC
Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, pelas dezoito horas e trinta
minutos, no auditório da biblioteca, da escola sede do agrupamento, reuniu a CAPC
(comissão de acompanhamento ao procedimento concursal), sob a presidência do professor
Manuel Reis, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Análise das candidaturas apresentadas a concurso nos termos do disposto
do nº.5 do regulamento do procedimento concursal, artigo 22.º e artigo 22.º. - A do
Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012,
de 2 de julho.
O senhor presidente começou por informar a comissão de que havia duas candidaturas a
concurso, apresentadas por Maria Cecília Reis de Almeida Oliveira e Francisco Manuel
Teixeira Bernardo. Passou de seguida a projeção em formato digital quer do Curriculum
Vitae e dos documentos que lhe servem de suporte quer do Projeto de Intervenção (em
cumprimento da alínea b) do nº4 do Aviso nº 5478/2013, publicado no Diário da República
n.º79, II série, de 23 de abril) apresentados pelos candidatos e constantes do processo de
candidatura, para que todos os elementos da CAPC os pudessem analisar devidamente.
Assim, verificou-se e de uma forma unânime, que as candidaturas cumpriam todas as
formalidades legais - nomeadamente as especificadas no artigo 22.º-A do Decreto-Lei
75/2008, de 22 de abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.
Mais se verificou que as candidaturas tinham sido apresentadas dentro do prazo e ambas
cumpriam as formalidades formais, pelo que ambas foram admitidas à eleição.
O senhor presidente convocou nova reunião da CAPC para dia dezassete de maio para
preparação das entrevistas a realizar aos candidatos e proceder à avaliação das candidaturas
de acordo com o estipulado no artigo 22.º-B do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com a
redação dada pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 de julho.
Finalmente foi deliberado, que - após contacto prévio com ambos os candidatos (a realizar
pelo Senhor Presidente) para obtenção da respetiva anuência e disponibilidade, bem como da
averiguação da possibilidade de ter o espaço escolar aberto e disponível para o efeito, as
entrevistas aos candidatos serão efetuadas no dia dezoito de maio próximo, nomeada e
concretamente: pelas quinze horas e trinta minutos será efetuada a entrevista ao candidato
Francisco Manuel Teixeira Bernardo e pelas dezasseis horas e trinta minutos será efetuada a
entrevista à candidata Maria Cecília Reis de Almeida Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas vinte horas e vinte minutos,
da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo
presidente e por mim que a secretariei.
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