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Ata da Comissão de Avaliação de Candidaturas ao cargo de
Diretor
--------- Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu a Comissão de
Avaliação, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------1. Análise da documentação entregue pelo candidato;
2. Análise do projeto de intervenção na escola;
3. Realização de Entrevista ao candidato único admitido – Luís Miguel Rato
--------- Sob a presidência de António Ramalho, presidente do Conselho Geral, e na
presença dos seguintes membros: Paula Caeiro (comunidade), Luís Eustásquio (pais e
encarregados de educação), Maria do Rosário Romão (funcionários), Márcia Oliveira
(município) e Assunção Tabosa (professores), foi examinada a documentação entregue
pelo único candidato ao cargo de Diretor, Luís Miguel Pena Rodrigues Rato, e, bem
assim, ao seu projeto de intervenção na escola. (As grelhas de notação dos membros da
comissão ficam anexas à presente ata.) ---------------------------------------------------------------------- Subsequentemente, pelas 15:00, realizou-se a entrevista pessoal ao candidato,
em conformidade com o guião previamente aprovado, o qual respondeu às questões
formuladas por todos os membros desta comissão, as quais abarcaram os seguintes
domínios: Projeto de Intervenção na Escola, Relacionamento Interpessoal, Sentido de
Responsabilidade, Espírito de Equipa, Conhecimento sobre as Funções a Exercer, Gestão
Financeira e Patrimonial, e, por último, Capacidade de Comunicação.-------------------------------- A comissão concluiu que o candidato, Luís Miguel Pena Rodrigues Rato, reúne
condições para admissão à eleição no próximo dia 21 de maio (as grelhas de notação
dos membros da comissão ficam anexas à presente ata). ----------------------------------------

--------- Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim que a presidi e
secretariei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Conselho Geral
ANTÓNIO JOSÉ
BORRALHO
RAMALHO
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