Ação de formação de Curta Duração
“Flexibilização e Integração Curricular numa Escola do Século XXI”
Destinatários: Membros docentes das direções e dos conselhos pedagógicos dos agrupamentos de escolas,

coordenadores de departamento/grupo/disciplina, coordenadores de diretores de turma e de docentes titulares de
turma e diretores de turma.
Modalidade: Ação de Curta Duração (relevante para avaliação do desempenho e progressão na carreira)
Total de horas: 4 horas presenciais
Formadora: Ana Maria Mouraz Lopes
Local de realização: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia
Cronograma: 30/05/2018 das 14H00 às 18H00.
Processo de inscrição: Até 28/05/2018, através do preenchimento do formulário disponível on-line em
https://goo.gl/forms/bcI2YMtjB6u60PGM2 e entrega, obrigatória, no CFAE, de ficha de inscrição em suporte de
papel disponível aqui para download.
PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 1.ª candidatos do AE Gouveia; 2.ª candidatos de outros agrupamentos de escolas
associados do CFAE GUARDA-1; 3.º candidatos de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 1.º ser
docente do quadro; 2.º ter mais tempo de serviço docente contabilizável para progressão dentro do escalão da
carreira em que o docente se encontra posicionado; 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente
prestado; 4.º data de receção pelo CFAE da ficha de inscrição.
NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 50.
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar
PRIORIDADES DE SELEÇÃO).
3 - A inscrição on-line é uma pré-inscrição a qual só é validada com a aceitação, pelo CFAE, da ficha de inscrição
em suporte de papel com a confirmação dos dados nos serviços administrativos do agrupamento de escolas do
docente.
4 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão
contactados.
5 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação; nas ações
previstas nos PAE dos agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1, no caso de não se reunirem 75%
de inscrições de docentes destas entidades, a ação será suspensa para reformulação.
6 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a
formação, será prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico.
Data de afixação da lista de selecionados: 29/05/2018, em http://www.cfae-guarda1.pt

Cronograma
Data / Dia da Semana
30-05-2018

4ª feira

Horário

Nº de horas

14H00 – 18H00

4

_________________________________
CFAE Guarda-1 – Sede: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia
Rua Vergílio Ferreira, 6290 – 335 Gouveia
Tel.: 238 496 126 ● Fax: 238 494 200
Registo de Acreditação: CCPFC/ENT-AE-1341/17
cfae.guarda1@gmail.com
http://www.cfae-guarda1.pt

