
 

   

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DOS CANDIDATOS SELECIONADOS PARA ENTREVISTA 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DOS CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

Período de reclamação até dia 12 de setembro.  

Envio da reclamação para o e-mail  - diretora.avert@gmail.com 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

A diretora 

 

 

Paula Costa 


