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NOMEAÇÃO DE JÚRI 
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

Constituição da Contratação de Escola com vista ao suprimento de necessidades de pessoal técnico 
especializado para formação, para o ano escolar de 2022/2023, no Agrupamento de Escolas Leonardo 
Coimbra – Filho, Porto.  

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 40.º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º 
36/2014, de 22 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016 de 7 de março e ainda, Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 
de março, foi tornado público que se encontra aberto o procedimento concursal com vista à contratação de 
escola para efeitos da satisfação das necessidades temporárias surgidas ao longo do ano escolar de 
2022/2023 no Agrupamento.  

Em conformidade com a Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com as devidas alterações conferidas pela 
Lei n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, nomeio o seguinte júri tendo em vista aos procedimentos concursais 
supracitados. 
 

Composição do júri de seleção e recrutamento para contratação de técnicos especializados para formação 
na área de restaurante-bar:  

Presidente: Rosa Silva (Adjunta da Diretora) 

Vogal: Mariana Mota (Mediadora do Agrupamento)  

Vogal: Rosinda Coutinho (Delegada das Ofertas Educativas) 

Vogais suplentes: Laura Torres (Coordenadora das Ofertas Educativas) 

  Patrícia Freitas (Diretor de Curso de Técnico de Restaurante Bar) 
 

Composição do júri de seleção e recrutamento para contratação de técnicos especializados para formação 
na área de saúde: 

Presidente: Rosa Silva (Adjunta da Diretora) 

Vogal: Ana Paula Silva (Psicóloga do Agrupamento)  

Vogal: Sandra Sousa (Docente do Curso Técnico Auxiliar de Saúde) 

Vogais suplentes: Laura Torres (Coordenadora das Ofertas Educativas) 

  Carla Ferreira da Silva (Docente do Curso Técnico Auxiliar de Saúde) 
 

Porto, 8 de setembro de 2022. 

 

A Diretora, __________________________________  
 (Lisete Almeida)  
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