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PARTE C
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

ID
candidatura

Nome

Classificação

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
1924

Aviso n.º 13443-A/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 31.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 pública e notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento
concursal para constituição de reserva de recrutamento de pessoal docente
do ensino português no estrangeiro, para o cargo de leitor, aberto pelo
aviso n.º 4629-A/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 61, suplemento, de 26 de março de 2012, que se encontra afixada
nas instalações da sede do Camões, I. P., das coordenações de ensino e
das embaixadas e ou consulados e divulgada na página da internet em
www.instituto-camoes.pt, a lista unitária de ordenação final, a qual foi
homologada por meu despacho, datado do dia 4 de outubro de 2012
4 de outubro de 2012. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Paula
Laborinho.
206442719
Aviso n.º 13443-B/2012
Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento
de pessoal docente do ensino português no estrangeiro, para os cargos de professor, compreendendo os níveis da educação pré-escolar,
do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário, e de leitor
de língua e cultura portuguesas, ao nível do ensino superior, aberto
pelo Aviso n.º 4629-A/2012 publicado em Suplemento ao Diário da
República n.º 61, 2.ª série, de 26 de março de 2012.
Nos termos do n.º 6 do artigo 31.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,
notificam-se os interessados que se encontram afixadas nas instalações da
sede do Camões, I. P., das coordenações de ensino e das embaixadas e ou
consulados e divulgadas na página da internet, em www.instituto-camoes.
pt, a lista unitária de ordenação final no âmbito do procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de pessoal docente
do ensino português no estrangeiro, para o cargo de leitor.
4 de outubro de 2012. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Paula
Laborinho.

1434
1097
1281

Isabel Maria Teixeira Madureira . . . .

15,53
(quinze, cinquenta
e três valores)
Sandra Isabel Mendonça Pires . . . . . .
14,58
(catorze, cinquenta
e oito valores)
Irma Aurélia González . . . . . . . . . . . .
14,54
(catorze, cinquenta
e quatro)
Ana Maria dos Santos Silva Delgado . . .
13,88
(treze, oitenta
e oito valores)
3.ª prioridade

(candidatos sem relação jurídica de emprego público
previamente constituída)
1853

Anaísa Silva Gordino . . . . . . . . . . . . .

1880

Susana Isabel Fernandes Rato Reis . . . .

1167

João Pedro Vicente Faustino . . . . . . . .

1830

Ana Patrícia Marcelino Infante da Câmara

2144

Clara Maria Pacheco de Oliveira . . . .

2069

Susana Patrícia Henriques Antunes Lourosa

1520

Marta Filipa Barbosa Martinho . . . . . .

1071

João Miguel dos Reis Laranjeira Henriques

Lista unitária de ordenação final para o cargo de Leitor
ID
candidatura

Nome

Classificação

16,87
(dezasseis, oitenta
e sete valores)
15,53
(quinze, cinquenta
e três valores)
14,60
(catorze, sessenta
valores)
14,44
(catorze, quarenta
e quatro valores)
13,88
(treze, oitenta
e oito valores)
13,83
(treze, oitenta
e três valores)
12,52
(doze, cinquenta
e dois valores)
12,50
(doze, cinquenta
valores)

1.ª prioridade
(candidatos com relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado previamente constituída)
1462

Maria Raquel Madaíl Gafanha . . . . . .

1696

Ana Cristina Ferreira Assunção . . . . .

1537

Idalina Maria Castanheira Costa . . . . .

1997

Maria de Lurdes Carvalho Ferreira . . .

15,91
(quinze, noventa
e um valores)
14,59
(catorze, cinquenta
e nove valores)
14,03
(catorze, zero
três valores)
13,29
(treze, vinte
e nove valores)

Alemão
ID
candidatura

Nome

Classificação

2.ª prioridade
(candidatos com relação jurídica de emprego público
por tempo determinado ou determinável)
1281

Ana Maria dos Santos Silva Delgado . . .

13,88
(treze, oitenta
e oito valores)

3.ª prioridade

2.ª prioridade
(candidatos com relação jurídica de emprego público
por tempo determinado ou determinável)
1633

Leonor Isabel Duarte de Moura e Silva

17,02
(dezassete, zero
dois valores)

(candidatos sem relação jurídica de emprego público
previamente constituída)
1071

João Miguel dos Reis Laranjeira Henriques

12,50
(doze, cinquenta
valores)

