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Ação de formação 
«A Evolução no Mundo da Automação» 

 
Destinatários: Docentes dos Grupos 530, 540 e 550  

Modalidade: Curso de formação 

Total de horas: 25 horas presenciais conjuntas 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-93624/18 

Formadora: Maria de Fátima Borges Pinto de Albuquerque 

Local de realização: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia  

Calendarização: Julho: 10, 11 (das 9H00 às 13H00 e das 14H00 às 18H00) e 12 (das 9H00 às 13h00 e das 14H00 às 19H00) 

Inscrição: Até 6 de julho, através do preenchimento do formulário disponível on-line em https://goo.gl/forms/0IJOzsaTZZNvtAo83  e entre-

ga/envio, obrigatória(o), no/ao CFAE e em suporte de papel, da ficha de inscrição (devidamente assinada e com os dados profissionais 

confirmados pelos serviços administrativos do agrupamento de escolas do docente) disponível aqui para download. 

OBJETIVOS: 

• Atualizar e aprofundar conhecimentos na área da automação inserida nos sistemas automatizados. 
• Saber identificar as diferentes tecnologias dos sistemas automatizados sabendo assim escolher o que melhor se adapta a uma 
instalação; 
• Saber utilizar, escolher e instalar e programar um sistema destes; 
• Conhecer as características dos produtos e softwares existentes; 
• Desenvolver competências que permitam escolher a melhor solução para uma instalação. 

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 

Na avaliação dos formandos serão considerados a participação nas sessões, bem como a realização de uma reflexão final em que 
abordem os conteúdos trabalhados e evidenciem a aplicação das temáticas abordadas ao contexto da sala de aula.  
A avaliação, sendo contínua, traduzir-se-á numa classificação final expressa na escala de 1 a 10, em conformidade com o referencial 
constante da carta circular CCPFC-3/2007, de 26 de setembro, da forma que a seguir se indica: 

1 a 4,9 valores – Insuficiente; 
5 a 6,4 valores – Regular; 
6,5 a 7,9 valores – Bom; 
8 a 8,9 valores – Muito Bom; 
9 a 10 valores - Excelente. 

Critérios sobre os quais incide a Avaliação/Classificação:  

 Participação; (40%) 

 Trabalho/relatório final. (60%) 
 
PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 1.ª docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE de Gouveia); 2.ª docentes de ou-
tros agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1; 3.º docentes 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 po-
sicionado; 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado; 4.º data de receção pelo CFAE da ficha de inscrição. 

NOTAS: 

1 - Nº mínimo de formandos para realização da ação: 10 
2 - N.º máximo de formandos a selecionar: 15; 
3 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES DE SELE-
ÇÃO). 
4 - 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 pa-
pel com a confirmação dos dados nos serviços administrativos do agrupamento de escolas do docente. 
5 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados. 
6 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação. 
7 - A calendarização pode vir a sofrer alterações; 
8 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será priori-
tariamente notificado(a) através de correio eletrónico. 

 
Data de afixação da lista de selecionados: a 09/07/2018, em www.cfae-guarda1.pt  
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