GUIÃO PARA REQUERER A CERTIFICAÇÃO (NÍVEL 1) NO PORTAL DAS
ESCOLAS
1º PASSO: Introduzir o nome de “Utilizador” e a “Palavra-chave” e clicar em
“Entrar”.

2º PASSO: Clicar em “Certificação”.

3º PASSO: Clicar em “Requerer”.
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4º PASSO: Clicar no nível de certificação “Certificação de competências digitais
(nível 1)” e “seguinte”.

5º PASSO: Clicar numa das “Modalidades de certificação” de entre as 3 hipóteses
possíveis e “seguinte”:
Hipótese 1: “Certificação por validação de competências profissionais” (alínea
a) do nº 2 do artigo 8.º da Portaria nº 731/2009, de 7 de julho );

Hipótese 2: “Certificação por validação de competências associadas” (alínea b)
do nº 2 do artigo 8.º da Portaria nº 731/2009, de 7 de julho);

Hipótese 3: “Certificação por reconhecimento de percurso formativo (alínea c)
do nº 2 do artigo 8.º da Portaria nº 731/2009, de 7 de julho).
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6º PASSO: Clicar na “Fundamentação para a certificação” de entre as 3 opções
possíveis para cada uma das hipóteses anteriores e “concluir”:
* Se escolheu a Hipótese 1 no passo anterior “Certificação por validação de
competências profissionais” (alínea a) do nº 2 do artigo 8.º da Portaria nº
731/2009, de 7 de julho) tem como opções:

Opção 1: “Possua habilitação própria ou profissional para leccionar o
grupo de recrutamento 550.” [alínea i) ];
Opção 2: “Tenha desempenhado o cargo de coordenador de TIC, nos
termos do despacho n.º 26 691/2005, de 30 de Novembro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 27 de Dezembro de
2005.” [alínea ii)];
Opção 3: “Participe ou tenha participado como docente responsável
pela componente pedagógica ou pela componente técnica do Plano
Tecnológico da Educação, nos termos do despacho n.º 700/2009, de 19
de Dezembro de 2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
6, de 9 de Janeiro de 2009.” [alínea iii)].
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* Se escolheu a Hipótese 2 no passo anterior “Certificação por validação de
competências associadas” (alínea b) do nº 2 do artigo 8.º da Portaria nº 731/2009,
de 7 de julho) tem como opções:

Opção 1: “Diplomas de bacharelato, licenciatura ou equiparados, pós graduação, mestrado ou doutoramento, cujas áreas de educação e
formação se inscrevam na área de estudo de Informática (48), de
acordo com a classificação nacional das áreas de educação e
formação.” [alínea i)];
Opção 2: “Certificado de formador em TIC nas áreas A40 —
Informática, B15 — Tecnologia e Comunicação Educativa e C15 —
Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática), no
quadro do regime jurídico da formação contínua de professores.”
[alínea ii)];
Opção 3: “Outros certificados ou diplomas a definir por despacho
conjunto do director -geral do Gabinete de Estatística e Planeamento
da Educação, do director -geral dos Recursos Humanos da Educação e
do director -geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular.”
[alínea iii)].
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* Se escolheu a Hipótese 3 no passo anterior “Certificação por
reconhecimento de percurso formativo (alínea c) do nº 2 do artigo 8.º da Portaria
nº 731/2009, de 7 de julho) tem como opções:

Opção 1: “Tenha frequentado acções de formação contínua no
domínio das TIC, com aproveitamento, no quadro do regime jurídico
da formação contínua de professores, e correspondentes a um total
mínimo de 50 horas, cumpridas no período compreendido entre 1 de
Janeiro de 2000 e 31 de Agosto de 2009.” [alínea i)].
Opção 2: “Tenha frequentado, com aproveitamento, um dos cursos de
formação TIC de nível 1, de acordo com o modelo de formação em
competências TIC, nos termos do artigo 4.º.” [alínea ii)].
Opção 3: “Tenha frequentado, com aproveitamento, os dois cursos de
formação TIC de nível 2 obrigatórios, de acordo com o modelo de
formação em competências TIC.” [alínea iii)].
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7º PASSO: Clicar em “Submeter pedido”.

8º PASSO: Após a submissão clicar em “Ok”.
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9º PASSO: Clicar em “Sair” uma vez que o processo, por parte do docente se
encontra concluído.
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