
 

                ANEXO A 

 

PORTEFÓLIO  

Mediador – Contratação de Escola 

 

1. Identificação do Candidato 

Nome Completo ______________________________________________________________  

Data de nascimento: ___/___/______  NºBI/CC/Outro:________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________________  

Email: _______________________________________ Telemóvel: _____________________ 

Nº de candidato DGAE:____________________________ 

2. Requisitos prévios de admissão ao concurso  

2.1 Licenciatura em Animação sociocultural e/ou educação social. 

3. Habilitações Académicas: (anexo 1)  

3.1 Classificação académica __________ valores  

3.2 Instituição onde concluiu a formação académica: _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.3 Grau académico e designação do curso: 

Licenciatura pré-Bolonha _________________  

Licenciatura pós-Bolonha _________________  

Mestrado ______________________________ 

 Doutoramento__________________________  

3.4 Data de conclusão : ___ / ___ / _____ 

3.5 Formação Pós-Graduada (Pós-graduação e Formação especializada - anexo 2)  

Designação e ano de conclusão: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

4. Formação profissional certificada 

Ações de formação na área da Mediação de conflitos e da Prevenção da indisciplina, 

ministradas ou assistidas, comprovada em horas, nos últimos 5 anos (Anexo 3). 

 
Designação da Formação/ 
Assunto 

Data de 
realização 

Entidade Promotora Nº Horas 

       

       

       

       

       

 

5. Experiência de formação da Academia de Líderes Ubuntu  

SIM (Anexo 4)   _____  NÃO _____  

 

6. Experiência Profissional em contexto escolar (Anexo 5) 

6.1 Nº de dias de experiência profissional no âmbito da mediação de conflitos em contexto escolar: 

______________  

6.2 Nº de dias de experiência no âmbito do acompanhamento/apoio de alunos em contexto escolar: 

_____________  

6.3 Escolas/Agrupamentos /Instituições nos quais já exerceu funções: 

 

Designação da Escola/ Agrupamento/ Instituições Data (Início e Fim) Tempo de serviço 
em dias 

     

     

     

     

     

     

 

 



 
7. Ações Específicas dinamizadas em contexto escolar (Descrição das atividades; explicitação 

dos objetivos; identificação do público-alvo e dos diversos elementos intervenientes; breve 

apreciação crítica dos resultados…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Outra Informação que considere relevante: 

 

 

 

 

 

 

9. ANEXOS: cópia digitalizada dos documentos obrigatórios a enviar juntamente com o 

Portefólio.  

Anexo 1: certificado de habilitações 

Anexo 2: certificado de formação 

Anexo 3: certificado de formação 

Anexo 4: certificado/declaração de formação 

Anexo 5: certificados/declarações de formação  

 

A entrevista realizar-se-á na Escola Sede do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna em 

Lisboa, em data e hora a comunicar por correio eletrónico aos 3 candidatos selecionados. 
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