CONTRATAÇÃO DE ESCOLA
Técnicos Especializados (Cursos de Educação e Formação)
Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 07
de março

Aviso n.º 3/AEDAA/CE/PD-TE-CEF/2019
PORTFÓLIO
1. Dados Pessoais
N.º de candidato (DGAE):

N.º do horário a que se candidata:

Nome:

Data de Nascimento:

Email indicado na aplicação informática da DGAE:
2. Formação académica e profissional
2.1 Formação inicial (indicar a formação inicial - Licenciatura/Mestrado - e a designação completa do curso):
2.2 Formação complementar graduada (indicar a formação complementar – Mestrado/Doutoramento/Pós-Doutoramento - e a
designação completa do curso):

2.3 CAP de Formador (indicar se possui CAP de formador e a sua designação completa):
2.4 Formação complementar relevante na área de formação do CEF ou em contexto educativo
2.4.1 Pós-Graduação ou Especialização (indicar o tipo de formação – Pós-Graduação/Especialização - e a designação completa do
curso):

2.4.2 Formação profissional frequentada relevante na área de formação do CEF ou em contexto educativo (exceto
CAP), desde 2016/17, com indicação da designação completa, da entidade formadora e do n.º de horas (a resposta
poderá ser organizada no quadro seguinte):

Designação da ação de formação

Entidade formadora

N.º de horas

(introduzir as linhas necessárias)

3. Experiência profissional
3.1 Lecionação das disciplinas da componente de formação tecnológica e/ou científica do CEF a concurso (indicar
quais),

com indicação das instituições onde ocorreu e dos respetivos anos letivos:

3.2 Exercício de cargos/funções relacionados com a lecionação (e/ou área de formação) do CEF (acompanhamento
de estágios, júri de PAF, elaboração de PAF, diretor de curso/turma, …), com indicação das instituições onde
ocorreu e dos respetivos anos letivos:
3.3 Menções Qualitativas obtidas na avaliação do desempenho, nos termos do ECD, desde 2016/17:
3.4 Descrição sumária de uma aula a lecionar numa das disciplinas a concurso, nomeadamente ao nível das
estratégias, dos recursos e dos instrumentos de avaliação a utilizar:
3.5 Descrição sumária de atividades/projetos relevantes na lecionação das disciplinas do CEF a concurso, desde
2016/17, com indicação do grau de responsabilidade assumido (dinamizador ou participante), do local, do públicoalvo, dos parceiros envolvidos e do impacto no projeto educativo da instituição escolar (a resposta poderá ser organizada
no quadro seguinte):

Descrição sumária
da atividade/projeto

Responsabilidade

Local

Público-alvo

Parceiros

Impacto no PE

(introduzir as linhas
necessárias)

3.6 Das atividades/projetos enunciados anteriormente, destaque uma/um que tenha contribuído para a melhoria
da aprendizagem dos alunos do CEF a concurso (breve descrição da atividade/projeto, com indicação do objetivo
geral, de algumas estratégias ou ações desenvolvidas, de alguns recursos/meios mobilizados e dos mecanismos de
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controlo/avaliação). Explique porque considerou significativa essa atividade/projeto e qual o contributo específico
da mesma(o) para a referida melhoria.
3.6.1 Descrição da atividade/projeto:
3.6.2 (a resposta poderá ser organizada no quadro seguinte):
Objetivo geral

Estratégias/ações

Recursos/meios

Controlo/avaliação

(introduzir as linhas necessárias)

3.6.3 Fundamentação da atividade/projeto:
3.6.4 Contributo da atividade/projeto para a melhoria da aprendizagem dos alunos do CEF a concurso:
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