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CURSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO EM SERVIÇO  (edição 2011-2012) 

Ao abrigo do Despacho normativo nº 10811/2011, de 22 de agosto, a Universidade Aberta 

realiza, a partir de março de 2012, o Curso de Profissionalização em Serviço, destinado a 

todos os docentes do ensino particular e cooperativo, incluindo os das escolas 

profissionais privadas. Podem candidatar-se todos os docentes que façam prova de um 

mínimo de 5 anos de serviço docente a 31 de agosto de 2011. 

 

O mesmo Curso é igualmente aberto a todos os docentes do ensino público (Ensino Básico 

e Secundário) ao abrigo de um Despacho, emanado da Secretaria de Estado do Ensino 

Básico e Secundário, em fase de publicação em Diário da República. 

 

As inscrições decorrerão de 3 a 17 de janeiro de 2012, sendo fundamental que a 

candidatura seja feita nos devidos termos, de acordo com o estipulado no respectivo Guia de 

Curso desta edição. 

 

Assim, para devida informação, devem todos os interessados consultar 

http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-de-
estudos-integrados-ou-complementares, onde se encontram disponíveis:  

1. O Guia de Curso; 

2. O Despacho normativo nº 10811/2011; 

3. A declaração de compromisso; 

4. O formulário das inscrições online, que deve preencher e onde deve anexar 

obrigatoriamente a seguinte documentação: 

a) Documento de identificação (Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão). 

b) Documento comprovativo de habilitação própria; 

c) Declaração original do estabelecimento de ensino, indicando explicitamente: 

i. A posse de habilitação própria por parte do candidato 

ii. A contagem do tempo de serviço, expressa em dias; 

d) O cartão de identificação comprovativo do seu vínculo sindical ou associativo 

devidamente atualizado ou declaração emitida para o efeito pelo sindicato, 

associação ou pelo estabelecimento de ensino associado à AEEP, para efeitos 

de benefício da redução do valor das taxas de inscrição, de matrícula e de 

propinas de frequência acordada em protocolo celebrado entre as partes; 

 

Mais informações sobre este Curso, conforme estipulado no Guia de Curso, podem ser 

solicitadas para o email cps@univ-ab.pt. 
 

A Universidade Aberta reserva-se o direito de recusar todas as candidaturas que não se 

conformem às exigências estabelecidas, designadamente o envio de todos os documentos 

solicitados, inviabilizando assim a frequência do Curso. 
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