Centro de Formação de Associação de Escolas da Zona Oriental do Concelho de Loures

IMPRESSO DE CANDIDATURA - DOCENTES
AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

SEMINÁRIO “PRÁTICAS INCLUSIVAS”
Nome ____________________________________________________________________________________
Morada ___________________________________________________________________________________
Código Postal _________ - _____ ________________ Data de Nascimento ___ (dia) / ___ (mês) / ______ (ano)
B.I. ___________________ ______________

Nº Contribuinte _________________________________

E-mail: ____________________________________________ Telemóvel _____________________________
Escola onde exerce funções ___________________________________________________________________
Escola a cujo quadro pertence _________________________________________________________________
Setor de ensino:



Público

Privado



Nível de ensino (assinalar com X a situação que lhe corresponde):
Pré-Escolar
1º Ciclo
2º Ciclo

Cooperativo
3º Ciclo


Secundário

Situação Profissional (assinale com X a situação que lhe corresponde)
Nomeação
Definitiva

Professor do Quadro
Nomeação
Zona
Único
Provisória Pedagógica

Habilitações: Bacharelato ou similar
Grupo de recrutamento ___________



Geral

Licenciatura



Distrital de Docente
Vinculação Contratado

Outra

Diploma Pós-Licenciatura



Disciplina ___________________________________________

Esta ação de formação é específica para o seu grupo disciplinar?
É professor cooperante do ISCE?

Sim
Sim

É aluno(a) do ISCE?

Sim





Não
Não
Não





Pretende que esta ação seja reconhecida pelo Centro de Formação para efeitos da carreira
docente como ação de formação de curta duração?
Sim 
Não 
Data ____ / _____ / _______
Assinatura do Docente _____________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informações e Pagamento:
Este Seminário é reconhecido como ação de formação de curta duração (6 horas) nos termos do Despacho n.º 5741/2015,
de 29 de maio de 2015, relevando para efeitos do ECD, nomeadamente para efeitos da Avaliação do Desempenho Docente
e para efeitos de progressão na Carreira Docente.
Para se inscrever deverá:
1º. Preencher este impresso de candidatura e enviar para o email cflouresoriental@gmail.com
2º Se pretender ter certificado de reconhecimento do Seminário como ação de curta duração terá que realizar o pagamento
de 5 euros feito por transferência bancária para o NIB: 0035 0703 0001 2265 3304 7 (Ag. Esc. Eduardo Gageiro) e
enviar o comprovativo juntamento com o impresso de candidatura para o mesmo email.

