
 
 

Nota Informativa 

A ação de formação “Leitur@s: Bibliotecas, Literacias, Sucesso Educativo” é creditada pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (13 h = 0.5 unidade de créditos), a sua 

organização é da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares e Municipal de Seia 

(RBEMS) e faz parte dos planos de formação dos Agrupamentos de Escola de Seia, Guilherme 

Correia de Carvalho e Centro de Formação Guarda 1. 

“Leitur@s: Bibliotecas, Literacias, Sucesso Educativo” terá o formato de encontro, nos dias 4 

e 5 de setembro de 2017, sendo constituído por cinco (5) painéis e oito (8) workshops divididos 

pelos dois dias, sendo que os interessados terão de pagar 15 euros de inscrição.  

 

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

Professores de Educação Especial e professores bibliotecários. 

Modalidade: Curso 

Total de horas: 13 horas presenciais 

Local de realização: Casa Municipal da Cultura - Seia 

Período de inscrição: Até 10/07/2017 

 

Inscrições 

1) As inscrições são feitas exclusivamente online através do Formulário (clique sobre a palavra 

formulário), até ao dia 10 de julho.  
2) Terminado o prazo de inscrição, o Centro de Formação Guarda 1 procederá à 

ordenação/seleção dos candidatos, de acordo com os critérios abaixo enunciados, e 

enviará uma mensagem, por correio eletrónico (E-mail), para que os mesmos procedam ao 

pagamento da inscrição para o NIB 004540804020100106753 e ao envio do comprovativo 

de pagamento para o e-mail jose.almeida@aegcc.com 

3)  A falta de pagamento da inscrição, dentro do prazo estabelecido será considerada como 

desistência. Só haverá devolução do dinheiro se, por qualquer motivo, o evento não vier a 

realizar-se.  

 

 

 

https://docs.google.com/a/mail-rbe.org/forms/d/e/1FAIpQLSeGqpZnnTZtKyPL6Ejj15ETxLPjICuyPgJiuI7FQXkD0qcFeA/closedform
file:///C:/Users/ADM/Downloads/jose.almeida@aegcc.com


 
 

Critérios Gerais de Seleção de Formandos: 

Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1. Docentes do quadro a exercer funções nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento de Escolas de Seia e do Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho, 

sendo dada prioridade aos professores bibliotecários e outros docentes que integrem a equipa da 

Biblioteca Escolar; 

2. Docentes contratados a exercer funções nos estabelecimentos de educação e ensino do 

Agrupamento de Escolas de Seia e do Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho, 

sendo dada prioridade aos professores bibliotecários e outros docentes que integrem a equipa da 

Biblioteca Escolar; 

3. Docentes do quadro a exercer funções nos demais estabelecimentos de educação e ensino 

associados do CFAE GUARDA-1, sendo dada prioridade aos professores bibliotecários e outros 

docentes que integrem a equipa da Biblioteca Escolar; 

4. Docentes contratados a exercer funções nos demais estabelecimentos de educação e ensino 

associados do CFAE GUARDA-1, sendo dada prioridade aos professores bibliotecários e outros 

docentes que integrem a equipa da Biblioteca Escolar; 

5. Professores bibliotecários e outros docentes que integrem a equipa da Biblioteca Escolar a 

exercer funções noutros estabelecimentos de educação e ensino. 

6. Outros Docentes. 

NOTA: em situação de empate entre dois ou mais candidatos, dentro da mesma prioridade, o 

ordenamento será em função da data e hora da inscrição. 

Dados completos para transferência bancária 

NIB: 0045 4080 40201001067 53 

IBAN: PT50 0045 4080 40201001067 53 

BIC/SWIFT: CCCMPTPL 

 

Mais informações em: http://leitur-s.webnode.pt/ 

http://leitur-s.webnode.pt/

