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Por este meio se declara aberto o processo de candidatura para formadores em ação de 

formação organizada pelo Centro de Formação da APPELE (CFA). 

 

Descrição da Ação: 

“Materiais e recursos para a aula de Espanhol LE”  

- Módulo I: destrezas escritas, 0,6 créditos (janeiro 2013 – Covilhã, local a definir); 

- Módulo II: destrezas orais, 0,4 créditos (abril/maio de 2013 – Lisboa, local a 

definir). 

 

Nota: a ação aguarda certificação pelo Conselho Científico-pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC). 

 

Honorários: 

1) a cada formador/grupo de formadores serão pagos 50 € por hora, sendo que, se a 

unidade for da responsabilidade de mais de um formador, o valor total será o mesmo;  

2) não haverá lugar a ajudas de custo para despesas de deslocação; 

3) o pagamento será feito mediante emissão de recibo verde pelo formador. 

 

Requisitos: 

1) os candidatos deverão reunir cumulativamente as seguintes condições: i) ser 

portador de qualificação de nível superior, o que implica uma formação científica, 

técnica, tecnológica e prática consistente e adequada à exigência das intervenções 

específicas de cada formador; ii) ser detentor de Certificado de Aptidão Pedagógica 
emitido pelo CCFPC; 

2) os candidatos não poderão pertencer aos órgãos do CFA.  

 

Documentação exigida: 

- proposta de uma unidade de formação, dentro do tema da ação / módulo e 

contemplando os seguintes parâmetros: designação; formador(es  ; duração; objeti os ; 

conteúdos;    etodolo ias ; recursos didáticos    i lio ra ia de re er ncia  a alia  o   

- breve descrição do percurso profissional e de formação do(s) formador(es) relevante 

para a atividade em questão e cópias dos respetivos documentos certificadores. 

 

Nota: toda a documentação deverá ser enviada em suporte digital para 

cfa.appele@gmail.com até final de outubro.  

 

Critérios de seleção: 

1) adequação da proposta ao tema e parâmetros definidos; 

2) adequação das habilitações e experiência profissional do formador ao tema a tratar; 

3) experiência como formador.  
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