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INFORMAÇÃO 
 

Ação de formação 
 

“Desafios no ensino da Geometria em Matemática” 

(INTEGRADA NAS JORNADAS DAS CIÊNCIAS 2015) 

 

●Destinatários: Professores do Grupo 230 e 500 

●Modalidade: Curso de Formação 

●Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-81188/15 

●Total de horas: 15 horas presenciais (0,6 créditos) 

●Formadores: Sandra Maria Oliveira Ferrão Lopes 

●Local de realização: ESTH – Escola Superior de Turismo e Hotelaria de Seia  

●Calendário: Dias 13 e 14 de fevereiro de 2015 

●Processo de inscrição: Preenchimento e entrega no SECRETARIADO das 

JORNADAS, no 1º dia de formação (13 de fevereiro), da ficha de inscrição que está 

disponível em: 

 http://jornadasciencias.blogspot.pt/p/ficha-de-inscricao-para-creditacao.html  

●Nº de formandos: 50 

●Critérios Gerais de Seleção de Formandos:  
Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 

1. Docentes do quadro a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de 

Escolas de Seia; 

2. Docentes contratados a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento 

de Escolas de Seia; 

3. Docentes do quadro a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados 

do CFAE GUARDA-1; 

4. Docentes contratados a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados 

do CFAE GUARDA-1; 

5. Docentes do quadro a exercer funções noutros estabelecimentos de educação e ensino público 

não associados do CFAE GUARDA-1; 

6. Docentes contratados a exercer funções noutros estabelecimentos de educação e ensino 

público não associados do CFAE GUARDA-1; 

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. 

 

Data de afixação da lista de selecionados: a partir de 07/02/2015 
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