
Portefólio 

Nome do candidato: ______________________________

N.º das ofertas a que se candidata: ______________ 

Data da apresentação do Portefólio:  _______

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DA FIGUEIRA DA FOZ 

161380

Escola EB 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de Barros

Ano letivo 2021-2022



Apresentação

(identificação, residência, contactos…)



Habilitações académicas 

 Indicar resumidamente o percurso académico 



Experiência Profissional em AEC 

 Tempo de serviço, contabilizado em dias, 

prestado em AEC, até 31 de agosto de 2021) 

Indique de forma sintética o seu percurso profissional, em  

AEC, desde a data de conclusão da formação académica até 

à referida data. 

Exemplo: 

2016-2017 – Agrupamento de Escolas de ______ ( em dias) – Anexo n.º

Nota – deve anexar o registo biográfico ou as declarações das escolas 



Experiência Profissional  na área a que se 

candidata 

 Tempo de serviço prestado em escolas, 
contabilizado em dias,  na área a que se candidata 

até 31 de Agosto de 2021 (apenas na área da 
oferta e não noutras áreas de ensino)

Indique o número de dias de experiência profissional, na
área da oferta, a que se candidata, desde a data de
conclusão da formação académica até à presente data.

Ex:  n.º de dias de serviço prestado nos grupos de recrutamento da área da 
oferta a que se candidata

Nota – deve anexar o registo biográfico ou as declarações das escolas 



Informação complementar 

Pode indicar a informação complementar que entender 

pertinente tendo sempre como referência o aspeto 

sequencial e resumido da informação.

Ex: ações de formação, pós-graduações, atividades desenvolvidas na área mas 

em outros sectores… 



Resumo

 Formação académica - …………………………….

 Tempo de serviço prestado em escolas, contabilizado em dias,  na área da 

oferta a que se candidata - …………………

 Tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em escolas  com 

contrato de autonomia - ……………………

 Tempo de serviço, contabilizado em dias, prestado em AEC - …………......

 Nota: Todo o tempo de serviço deve ser contabilizado até 31 de agosto de 2021 e comprovado pelo 

registo biográfico do/a docente.


