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PT/MESG/RAE/ES2,3GV/RH - Recursos Humanos

Description level

SC

Reference code

PT/MESG/RAE/ES2,3GV/RH

Title

Recursos Humanos

Descriptive dates

1914-[s.m.]-[s.d.] / 2007-[s.m.]-[s.d.]

Dimension and support

301; papel

Holding entity

Secretaria-Geral do Ministério da Educação e da Ciência

Producer

Access restrictions

Portugal, Ministério da Educação, Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Escola
Secundária Gil Vicente.
Processos individuais do pessoal docente e não docente; Registos biográficos do pessoal docente e não
docente; Relatórios críticos da atividade docente; Processos de recrutamento de pessoal; Termos de
posse e de aceitação; Livros de ponto do pessoal não docente; Livros de ponto do pessoal docente;
Justificativos de faltas; Atestados médicos e declarações de internamento do pessoal docente; Mapas de
cadastro CGA; Descontos: CGA; Cadastro de pessoal; Abono de família; Recenseamento geral da
Administração Pública; Comunicação de residência, elementos para posse, registo biográfico e inscrição
no recenseamento eleitoral; Registo dos diplomas dos professores do Ensino Particular; Fichas de
avaliação do Pessoal Docente; Pedidos de diuturnidade; Registo dos diplomas dos professores do Ensino
Livre e das habilitações dos encarregados de educação dos alunos; Cartas de curso dos professores do
Ensino Particular; Atestados de residência de professores do Ensino Individual; Registo de morada de
pessoal docente; Listas de professores e alunos do Ensino Particular Individual e Doméstico; Diplomas da
Função Pública; Declarações de bom comportamento moral e civil; Declarações de funcionários;
Requerimentos.
A organização das séries documentais inventariadas segue a estrutura adotada pela Portaria de Gestão
de Documentos n.º 1310/2005, de 21 de Dezembro.
Documentação sujeita a autorização para consulta.

Language of the material

Português

Location

Arquivo em fase de instalação definitiva.

Notes
Fill textual content automatically

A descrição do fundo realizada tem por base o inventário parcial realizado no âmbito do Projeto BAME
(Bibliotecas, Arquivos e Museus da Educação).
☑
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