
                                                                                                                                          

 

Anúncio de pré-informação e seleção de formador externo 

Consulta N.º 2/2021 

 

O CFAE de Amarante e Baião promove uma consulta aos potenciais interessados no âmbito 
da seleção de formador(es) para a celebração de contrato de prestação de serviços de 
formação, projeto  POCH-04-5267-FSE-000874, nos termos infra discriminados. 

1. Objeto 

Contratação de formador(es) externo(s) no âmbito da oficina de formação, subordinada à 
temática “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2”, constante do programa do CFAE 
Amarante e Baião, a realizar nos agrupamentos de escolas/escola não agrupada dos 

concelhos de Amarante e Baião (21 turmas), num total de 525 horas. 

2. Interessados 

O CFAE Amarante e Baião considera interessados na presente consulta as pessoas 

individuais ou coletivas que reúnam a certificação habilitante a ministrar a formação objeto 
da consulta, fazendo prova da mesma aquando do envio da sua pronúncia.  

3. Requisitos de admissão 

1) O(s) Formador(es) deve(m) ter Registo do CCPFC na área C15 – Tecnologias Educativas 
ou  B115 - Tecnologia e Comunicação Educativa. 
2) O(s) Formador(es) deve(m) ter realizado a formação de formadores da DGE. 
3) O(s) Formador(es) deve(m) manifestar disponibilidade para assumir turmas dos 
concelhos de Amarante e Baião. 
4) Ser docente do ensino básico ou secundário. 

4. Critérios de seleção e respetiva ponderação 

Tempo de serviço na carreira docente: 1 valor por cada ano. Ponderação 30%. 
N.º de horas ministradas como formador(a) na área: 0,5 valor por cada hora de formação. 
Ponderação 70%. 

3. Participação dos interessados 

A consulta está aberta a todos os interessados que apresentem a sua manifestação de 
contratar, por escrito, através do endereço de correio eletrónico 
cfamarantebaiao@gmail.com, sob o assunto Consulta n.º 2/21, até às 23h59m do dia 
15/10/2021. 

Documentos autenticados a entregar: declaração de tempo de serviço docente e 
declaração das horas de formação ministradas na área definida.  
 
Divulgação e publicação da lista: exclusivamente na página do Centro (cf-ab.com). 

4. Honorários  

Nível 5-8 – 30$/hora + IVA 

 

Amarante, 01 de outubro de 2021  

A Diretora do CFAE Amarante e Baião 
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