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Ação de Formação de Curta Duração 
 

“1º Fórum de Desporto de Gouveia – Preparação para a Competição 
Desportiva” 

 

Destinatários: Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e Professores de Educação Física dos Grupos 
260 e 620 

Modalidade: Ação de Curta Duração (relevante para avaliação do desempenho e progressão na 

carreira) 

Total de horas: 6 horas presenciais 

Formadores: Augusto Manuel Pereira Dias e Telmo Alexandre Mateus Caramelo 

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

Cronograma: 11 de março de 2019, das 9H30 às 12h30 e das 14h30 às 17H30 

Período de inscrição: Até 7 de março de 2019 

Processo de inscrição: Preenchimento on-line e submissão, até 07/03/2019, do formulário de 

inscrição disponível aqui. 

 

Critérios Gerais de Seleção de Formandos:  

Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 
1.ª Docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE de Gouveia); 
2.ª Docentes de outros agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1; 
3.ª 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, no 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 registo da inscrição. 

 
NOTAS: 

1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 90; 
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES DE 
SELEÇÃO). 
3 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados. 
4 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação;  
5 - 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: 08/03/2019, em http://www.cfae-guarda1.pt  
 

Cronograma 
 

Data / Dia da Semana Horário Horas 

11-03-2019 2ª feira 
09H30 – 12H30 3 

14H30 – 17H30 3 

TOTAL 6 
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