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Ação de formação 
 

“Plano de Promoção de Eficiência no Consumo - Tutores de Energia nas Escolas” 
 

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Modalidade: Curso de formação 

Total de horas: 28 horas presenciais conjuntas 

Formador: João Alexandre Boléo Teles Casteleiro 

Local de realização: Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, Celorico da Beira 

Cronograma: Início a 13/02/2016 (ver cronograma completo abaixo). 

Período de inscrição: Até 05/02/2016 

Processo de inscrição: Preenchimento e envio/entrega ao/no Centro de Formação Guarda-1 da 

ficha de inscrição que segue em anexo e disponível em http://www.cfae-guarda1.pt. Apenas serão 

consideradas as inscrições que derem entrada no Centro de Formação até à data limite do prazo 

definido para inscrição (05/02/2016). 

Critérios de Seleção de Formandos:  

De acordo com as condições de realização desta ação de formação definidas pela ENERAREA - 
Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior (entidade proponente), os 
candidatos à frequência da formação são indicados pela direção dos agrupamentos de escolas 
integrados no projeto. 
Poderão, no entanto, ser admitidos outros candidatos desde que restem vagas disponíveis, 
sendo que, para este efeito, serão utilizados os seguintes critérios de seleção: 

1. Outros docentes do quadro a lecionar em agrupamentos de escolas da área de influência da 

ENERAREA; 
2. Outros docentes contratados a lecionar em agrupamentos de escolas da área de influência da 

ENERAREA; 
3. Outros docentes do quadro a lecionar em agrupamentos de escolas que, não sendo da área de 

influência da ENERAREA, são associados do CFAE GUARDA-1; 

4. Outros docentes contratados a lecionar em agrupamentos de escolas que, não sendo da área de 
influência da ENERAREA, são associados do CFAE GUARDA-1; 

5. Outros docentes do quadro do ensino público; 
6. Outros docentes contratados do ensino particular e/ou cooperativo; 

7. Outros docentes.  

Dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por: 
1. Maior proximidade de mudança de escalão (aplicável apenas aos docentes do quadro); 

2. Maior número de dias de tempo de serviço; 
3. Maior idade cronológica. 

 

Nota: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos. 

Data de afixação da lista de selecionados: a partir de 08/02/2016, em http://www.cfae-

guarda1.pt  

Cronograma previsto 
 

Data / Dia da Semana Sessão Horas Horário 

13-02-2016 Sábado 
1ª 4 09H00 – 13H00 

2ª 3 14H00 – 17H00 

27-02-2016 Sábado 
3ª 4 09H00 – 13H00 

4ª 3 14H00 – 17H00 

12-03-2016 Sábado 
5ª 4 09H00 – 13H00 

6ª 3 14H00 – 17H00 

09-04-2016 Sábado 
7ª 4 09H00 – 13H00 

8ª 3 14H00 – 17H00 

TOTAL de HORAS 28  
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