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Sua Referência. Sua Comunicação de Nossa Referência 

            Nº. MAIL-S-DRE/2015/3793 

  Proc. AC/16.10.1 

 

Assunto: CURSO PROFISSIONALIZAÇÃO EM SERVIÇO - U. ABERTA 2015/16 
 

Na sequência da auscultação realizada por estes serviços à Universidade Aberta 

sobre a possibilidade de abertura de novo Curso de Profissionalização em Serviço, para 

aquisição de habilitação profissional para a docência, a desenvolver ao abrigo dos Despacho nº 

747/2015, de 23 de janeiro, e nº 7286/2015 de 2 de julho informa-se que a resposta obtida foi 

afirmativa e que a Universidade Aberta se encontra a ultimar os procedimentos e elementos 

necessários à sua abertura. 

Neste contexto informa-se Vª Exa que a Direção Regional da Educação se encontra 

a realizar o levantamento dos docentes que pretendam e reúnam condições de se candidatarem 

ao Curso e Profissionalização em Serviço da U. Aberta, cujo período de candidaturas está 

previsto decorrer de 1 a 15 de Setembro de 2015 (todas as informações serão disponibilizadas 

atempadamente na página oficial da U. Aberta (http://www.uab.pt). 

Mais se informa que os requisitos para acesso ao referido curso são: 

 sejam portadores e habilitação própria (para o grupo pretendido) 

 não sejam portadores de qualquer habilitação profissional para a docência 

 tenham no mínimo 1825 dias de serviço (5 anos) até 31 de agosto e 2015   

 estejam em exercício efetivo de funções na Região 

 

Devem ser seguidos os procedimentos habituais, ou seja a Direção Regional da 

Educação é quem deve confirmar a situação de cada candidato ao Curso de Profissionalização 

em Serviço e enviar posteriormente a lista a Região à Universidade Aberta. 

Documentação a enviar: 

 Requerimento à DRE (manifestar interesse e disponibilidade) 

 Certificado habilitação académica 

 Comprovativo do tempo de serviço. 

 

A Todas As EBI, EBS e ES 

 

http://www.uab.pt/


Os interessados devem enviar os documentos comprovativos dos requisitos exigidos 

para o seguinte endereço eletrónico dre.dsrh.formacao@azores.gov.pt, até ao próximo dia 30 de 

julho. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

A DIRETORA REGIONAL 

 

 

FABIOLA JAEL DE SOUSA CARDOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Regional da Educação e Cultura 
Direção Regional da Educação 
Paços da Junta Geral - Carreira dos Cavalos 
Apartado 46 
9700-167 Angra do Heroísmo 
Telefone: 295 401 100          E-mail: dre.info@azores.gov.pt 
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