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Perspetivas e noções gerais para elaboração do trabalho de natureza
educacional;
Projeto FAM (Formação para a Alfabetização de Mulheres), no âmbito
da iniciativa europeia NOW;
Educação de adultos e processos de mudança;
Metodologia de Articulação;
Formação Inicial de Formadores e Avaliação no âmbito do PRODEP II — Medida 3 Ação 3.3 — Ensino Recorrente;
Autonomia e gestão das escolas;
Rendimento mínimo — Programar um novo ano;
A biblioteca a comunidade e a escola;
2.º encontro Nacional da Segurança Social;
Encontro Regional da Rede Social;
2.ª ação de formação para os Centros de RVCC;
Referencial de competências-chave, para a educação e formação de
adultos — nível secundário e respetivo guia de operacionalização;
Relacionar-se e comunicar com eficácia;
Motivação de pessoas e equipas;
Autonomia das Escola e avaliação do desempenho docente;
O sistema de promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens (CPCJ);
Metodologia de acolhimento, diagnóstico/triagem e encaminhamento
de adultos (CNO);
SIADAP;
Escrita eficaz e profissional
Carreira profissional:
Funções docentes de 1.º e 2.º ciclos, no Ministério da Educação, do
ano letivo 1978/1979 a 1982/1983.
Funções Docentes e de Coordenação, em regime de Destacamento
na DREL e DRELVT, no âmbito da Educação de Adultos de 1983/1984
até 2005/2006.
Funções Técnico-Pedagógicas e de Animação Sócio-Cultural no
âmbito dos Cursos de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Recorrente de Adultos;
dos Cursos da Educação Extra-Escolar; dos Cursos do PRODEP/FSE e
dos Cursos Sócio — Profissionais e Sócio — Educativos;
Funções desempenhadas no Centro de Área Educativa/Equipa de
Apoio às Escolas do Médio Tejo de 2006/2007 a 2008/2009;
1 de abril de 2008 integra a carreira técnica como técnica superior
(Assessora Principal);
Em setembro de 2009 é nomeada, pelo Sr. Diretor Regional de Educação de Lisboa, Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas do Médio
Tejo, cargo que exerce até Agosto de 2011;
De 2011/2012 a 2012/2013 exerce funções de técnica superior na
DRELVT, para as áreas da Lezíria e Médio Tejo, com dossiers de Educação, nomeadamente: Acompanhamento aos protocolos e contratos
de execução com diversos municípios, representando o Ministério da
Educação; Representante do Ministério da Educação, para o distrito de
Santarém, no SNIPI.
Outros cargos e funções desempenhadas:
Membro de Comissão Local de Educação do Concelho da Constância;
Membro do Conselho Pedagógico da Escola E.B. 2-3/ Luís de Camões
de Constância;
Membro do Conselho Consultivo do Centro de Formação do IEFP
de Tomar;
Membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)/
Constância;
Representante do Ministério da Educação/Direção Regional de Educação de Lisboa na Comissão Local de Constância do Rendimento Mínimo
Garantido (CLA-RMG);
Representante da Educação em Conselhos Municipais de Educação
no distrito de Santarém;
Elemento fundador da Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola E.B. 2-3/ Luís de Camões de Constância;
Membro da Associação de Pais da Escola Dr. Solano de Abreu de
Abrantes.
Participação em Trabalhos de Investigação- Ação mais relevantes:
Projeto FAM (Formação para a Alfabetização de Mulheres), da Iniciativa Europeia NOW;
Projeto MAPA (Educação formal, não formal e informal);
Participação em Projetos Nacionais e Internacionais de Intervenção
Educativa;
Projetos de Coordenação Concelhia de Ensino Recorrente e Extra — Escolar (Anual), PRODEP/FSE, Subprograma de Educação de
Adultos;
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Projeto FAM (Formação para a Alfabetização de Mulheres), no âmbito
da iniciativa europeia NOW SOCLEO — Parcerias de Aprendizagem,
Turim/Itália;
Projeto MOI (Motivação, Orientação e Integração) Encontros Internacionais em Almería/Espanha, em Constância /Portugal e em Botkyrka/Suécia;
Seminário Internacional Clubes S@ber+ Um espaço de informação
e orientação, um espaço de relação — Lisboa;
Visita de Estudo ARION “Adult (and Vocational) Education”, Haia
(The Hague)/Holanda;
Projeto EPIS — Escolas de FUTURO.
Publicações e Comunicações:
Seminário Internacional — Espanha (Projeto PEPA) /Portugal (Projeto FAM).
Encontro Nacional de Alfabetização.
Educação de Adultos e Processos de Mudança; Percursos em Educação de Adultos.
Jornadas de Educação de Adultos — “Vencendo Barreiras”.
Sessão “Educação de Adultos em Portugal” — Palestra “A importância da Educação de Adultos e Formação na Atualidade”.
Expo Socleo/ Semana Comenius.
1 de abril de 2013 é nomeada como Chefe de Serviço de educação,
ação social, juventude, bibliotecas e arquivo, em regime de substituição,
na Câmara Municipal de Abrantes.
307636716

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA
Aviso n.º 3256/2014
Procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores
para ocupação de um posto de trabalho para técnico superior,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para a área de atendimento.
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime de
Contrato em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, torna-se público que, na sequência da celebração do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, foi homologada por meu despacho datado de 20 de fevereiro de 2014, a ata do
júri responsável pelo acompanhamento e avaliação final que comprova
que foi concluído com sucesso o período experimental da trabalhadora
Cátia Sofia Pascoinho de Melo Lopes, inserida na carreira/categoria de
técnico superior, tendo-lhe sido atribuído a classificação de 15 valores.
20 de fevereiro de 2014. — O Vereador, com competências delegadas,
João Carlos Gomes Clemente.
307643414
Aviso n.º 3257/2014
Mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho datado
de 20 de fevereiro de 2014, procedi, ao abrigo do n.º 1 do artigo 59.º e
alínea b) do n.º 3 e n.º 4 do artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, conjugado com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de
3 de setembro, à mobilidade interna intercarreiras nesta Câmara Municipal, pelo período fixado nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do trabalhador com contrato
por tempo indeterminado Ricardo Dinis Ferreira Silva, da carreira de
assistente operacional para a categoria de fiscal municipal de 2.ª classe,
(carreira não revista), tendo as habilitações adequadas, designadamente
o Curso de Formação Profissional para Fiscal Municipal, do CEFA.
Nos termos n.º 3 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,
as situações de mobilidade interna na modalidade de mobilidade intercarreiras podem ser remuneradas nos termos do n.º 3 do artigo 62.º da
Lei n.º 12 A/2008, de 27 de fevereiro, pelo que o funcionário passará a
ser remunerado pelo índice 199 da escala indiciária das carreiras gerais
da função pública, correspondente a 683,13 €, com efeitos a partir de
01 de março de 2014.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Gil Nadais.
307646096

