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ENTIDADE FORMADORA DA 
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PONTA GARÇA 

(Registo de acreditação DREAçores/ENT-AEF/002/2015) 

 

 
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS (PESSOAL DOCENTE) 
FORMAÇÃO CREDITADA 2015/2016 – 1.ª FASE 

 
 

1. O prazo de candidatura nas ações de formação é até 24 de julho de 2015. 

 

2. A candidatura deverá ser efetuada através do correto preenchimento do documento criado para o efeito (“Ficha de 

Candidatura”) e entregue para o endereço eletrónico da Entidade Formadora (formacaoebipg@gmail.com). 

 

3. Não serão aceites as candidaturas que deem entrada fora dos prazos e/ou apresentem impressos indevidamente 

preenchidos ou incompletos. 

 

4. De acordo com a decisão do Conselho Administrativo da Escola Básica Integrada de Ponta Garça, nas ações de 

formação acreditadas será solicitada uma taxa de inscrição aos formandos que forem selecionados e aceitarem 

frequentar as mesmas. 

 

5. A taxa de inscrição será paga, após seleção, aquando da aceitação da frequência da ação, conforme as situações 

abaixo descritas: 

 

5.1. Na formação 1 – “Artes e Ofícios: presépios de lapinhas e registos similares” – a taxa de inscrição corresponde ao custo do 

kit adquirido pelo formando (que poderá ser cumulativo), conforme descrito abaixo: 

a) KIT 1: copo, Menino Jesus, vela, fitas, flores, conchas, musgo, … (10€), 

b) KIT 2: concha (vieira), Menino Jesus, flores, conchas, búzio, lapas, … (20€), 

c) KIT 3a: redoma (7cm x 10cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, … (21€), 

d) KIT 3b: redoma (11cm x 20cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, … (38€), 

e) KIT 3c: redoma (12cm x 20cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, … (50€), 

f) KIT 3d: redoma (15cm x 25cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, … (58€), 

g) KIT 4a: quadro (25cm x 16cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, espuma, … (38€), 

h) KIT 4b: quadro (40cm x 22cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, espuma, … (51€), 

i) KIT 4c: quadro (40cm x 28cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, espuma, … (85€), 

j) KIT 5: caixa (12cm x 17cm x 20cm), bonecos, casas, animais, fita, flores, conchas, búzios, lapas, musgo, cortiça, espuma, … (54€). 

 

5.2. Na formação 2 – “Workshop de Guitarra Moderna” – a taxa de inscrição é de 5€ para docentes da EBIPG e de 15€ para 

docentes de outras Unidades Orgânicas. 

 

5.3. Na formação 3 – “Construção de Marionetas de Varas” – a taxa de inscrição é de 20€ para docentes da EBIPG e de 25€ 

para docentes de outras Unidades Orgânicas. 
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6. A seleção dos formandos para a frequência de ações de formação a realizar na Escola Básica Integrada de Ponta 

Garça decorrerá de acordo com as seguintes prioridades: 

 

6.1. Docentes que se enquadrem no público-alvo ou nos critérios específicos/pré-requisitos da formação; 

 

6.2. Docentes que se encontram em exercício efetivo de funções na Escola Básica Integrada de Ponta Garça; 

 

6.3. Docente(s) proposto(s) pelo Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Ponta Garça; 

 

6.4. Docentes que justifiquem a sua candidatura com base num Plano Individual de Formação, articulado com o Plano de 

Formação da EBIPG, nomeadamente a participação em projetos específicos; 

 

6.5. Ordem das preferências assinaladas na “Ficha de Candidatura (Pessoal Docente)”; 

 

6.6. Ordem de entrada da candidatura à ação de formação; 

 

6.7. Se as vagas previstas para as ações de formação não forem preenchidas com docentes da Escola Básica Integrada de 

Ponta Garça, serão admitidos docentes de outras Unidades Orgânicas, que se enquadrem no público-alvo e nos critérios 

específicos/pré-requisitos da formação. Neste caso, o critério de seleção terá por base a ordem de chegada da candidatura 

nas ações de formação. 

 

7. As listagens de formandos selecionados serão afixadas no placard informativo da Escola Básica Integrada de Ponta 

Garça e encaminhadas para os Conselhos Executivos das Unidades Orgânicas da Região Autónoma dos Açores, até 

ao dia 27 de julho de 2015. 

 

8. A inscrição na formação será efetuada, junto dos Serviços Administrativos da Escola Básica Integrada de Ponta 

Garça, através do preenchimento do “Termo de Aceitação” e do pagamento da taxa de inscrição correspondente à 

ação de formação a inscrever, até ao dia 31 de julho do corrente ano. Contudo: 

 

8.1. Uma vez que alguns docentes poderão encontrar-se em período de férias, a entrega do documento “Termo de Aceitação” e 

o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado através de outro modo, sendo toda a informação veiculada pelo 

endereço eletrónico da Entidade Formadora da Escola Básica Integrada de Ponta Garça (formacaoebipg@gmail.com). 

 

9. Os formando que, após a seleção, não pretendam frequentar a ação de formação, terão de preencher o documento 

“Termo de Não Aceitação”. 

 

10. Em caso de ocorrência de coincidência pontual de formação com serviço de aceitação obrigatória, as situações serão 

geridas de acordo com as possibilidades e com o órgão de gestão da escola em que se realiza a formação. 

 
 

A Coordenadora da Entidade Formadora 
 

_______________________________ 
(Natália Barbosa de Abreu) 


