Ação de Formação de Curta Duração
‘Diversidade, Ambiente e Sustentabilidade a partir da Carta Encíclica
“Laudato Si” e seu enquadramento curricular na disciplina de EMRC.’
Destinatários: Docentes do grupo 290 - EMRC
Modalidade: Ação de Curta Duração (relevante para avaliação do desempenho e progressão na
carreira)
Total de horas: 6 horas on-line síncronas
Formador: JUAN FRANCISCO GARCIA AMBROSIO
Local de realização: ON-LINE
Data de realização: 22 de maio de 2021
Período de inscrição: Até 19 de maio de 2021
Processo de inscrição: Preenchimento on-line e submissão, até 19/05/2021, 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 grupo 290 dos Agrupamentos de Escolas do CFAE Guarda-1
2.ª Docentes de outros agrupamentos de escolas da área da diocese da Guarda;
3.ª Docentes de outros agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede pública.
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes
critérios:
1.º Ser docente do quadro;
2.º Maior proximidade da data da próxima progressão na carreira (os docentes contratados e no 10º
escalão no campo destinado à indicação da data de progressão indicam manualmente 01/01/0001);
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: 50 (cinquenta);
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: A partir de 19/03/2021, em http://www.cfaeguarda1.pt

Cronograma
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On-line
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22/05/2021
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10:00h-13:00h

14:00h-17:00h
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