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PROFESSOR

NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO N.º:

CONCELHO DE RESIDÊNCIA:

N.º DE TELEFONE/TELEMÓVEL:                                  E-MAIL:

CÓDIGO DE DOCÊNCIA:

DISCIPLINA(S) QUE LECIONA:

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

NOME DA ESCOLA:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:    LOCALIDADE:    CONCELHO:  

Instruções de Preenchimento:

a) Este é um documento PDF editável. Por favor preencha o formulário (todos os campos são de preenchimento obrigatório) e guarde-o no 
seu computador para posterior envio por correio eletrónico.

b) Este formulário destina-se apenas aos Professores Responsáveis das escolas, participantes na 8ª edição das Olimpíadas do Conhecimento 
da Universidade Fernando Pessoa, que pretendam frequentar o Workshop.

c)	 Os	elementos	aqui	solicitados	visam	confirmar	os	dados	dos	docentes	participantes	e	a	posterior	certificação	dos	mesmos	por	parte	da	
Universidade	Fernando	Pessoa,	entidade	acreditada	pelo	Conselho	Científico-Pedagógico	da	Formação	Contínua,	pela	frequência	de	ação	
temática	de	curta	duração,	de	cariz	científico	e	pedagógico,	com	duração	de	3	horas,	conforme	despacho	n.º	5741/2015,	de	30	de	maio.

d)	A	este	formulário	deve	juntar	declaração	passada	pelo	estabelecimento	de	ensino,	com	menção	ao	código	de	docência	e	à(s)	diciplina(s)	
que o docente leciona.

e) Em caso de dúvida sobre o preenchimento deste formulário, por favor entre em contacto com a Comissão Organizadora, através do e-mail 
olimpiadas@ufp.edu.pt	ou	do	telefone	n.º	22	507	13	27.	

f)	 O	formulário	deverá	ser	remetido,	juntamente	com	a	declaração	do	estabelecimento	de	ensino,	até	ao	dia	6	de	maio	de	2018	(inclusive),	
para o e-mail olimpiadas@ufp.edu.pt, com menção, em Assunto, do seguinte texto: “Inscrição no Worshop A Voz do Professor”.
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