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PROVAS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CNAEF) 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

Na sequência do protocolo estabelecido entre as seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): IP Luso, 

IPMAIA, ISLA-IPGT, ISEC Lisboa e ISLA-Santarém estabelecem-se a seguir as normas orientadoras para os 

candidatos apresentarem o seu Currículo. 

 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

O Curriculum Vitae deverá ser elaborado tendo em vista apresentar ao Júri os elementos considerados 

indispensáveis para uma apreciação rápida e fácil do que constitui a vida profissional do candidato. 

Todos os elementos apresentados deverão ser acompanhados da respetiva prova. 

O Curriculum Vitae deverá seguir, tanto quanto possível, a seguinte estrutura: 

 

Folha de rosto 

Nome do candidato; Nome da Instituição a que se destina e fim; Data de elaboração. 

Índice 

Dividido em capítulos, subcapítulos (se aplicável), e o número da página em que têm início. 

1. Dados biográficos 

Nome; Bilhete de identidade/Cartão de Cidadão; Estado civil; Data de nascimento; Residência e 

Telefone.  

2. Formação  

2.1 Graus académicos ou títulos 

2.2 Formação e Qualificação Profissional 

2.3 Registo(s) como Investigador e Formador profissional 

3. Atividade Profissional e Académica (indicar tempo e local onde exerce(u) a atividade) 

3.1 Situação Profissional Atual 

3.2 Experiência profissional  

3.3 Experiência académica 
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4. Produção Científica e Técnica 

4.1 Publicações em Revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros 

4.2 Publicações em Revistas nacionais e Congressos, Conferências, etc. 

4.3 Desenvolvimento tecnológico e atividades profissionais de alto nível (produto, projeto, 

relatório, trabalho técnico, cursos pós-graduados e/ou especializados, cursos de curta duração 

lecionados/coordenados, desenvolvimento de material didático ou pedagógico, etc.) 

4.4 Projetos de Investigação e Desenvolvimento 

4.5 Orientação de teses e de trabalhos de fim de curso licenciatura/mestrado/doutoramento 

4.6 Participação em avaliações académicas, Doutoramentos e Mestrados  

4.7 Filiação em Centro de Investigação 

4.8 Membro de Comissões Científicas – Revistas Científicas 

4.9 Membro de Comissões Científicas – Encontros Científicos 

4.10 Outras atividades científicas e técnicas 

4.11 Outras ações de formação frequentadas 

5. Aptidões e Competências Pessoais 

5.1 Aptidões linguísticas 

5.2 Prémios e Títulos honoríficos 

Anexos com os documentos comprovativos 


