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Regimento da Comissão Pedagógica 

 

Art. 1º 

Natureza 

O Centro de Formação de Professores do Nordeste Alentejano 

(CEFOPNA) é um Centro de Formação de Associação de Escolas (CFAE), 

constituído de acordo com o disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores e com o Despacho nº 18039/2008, e a ele estão 

associados todas as escolas e agrupamentos de escolas, de natureza pública, 

existentes nos concelhos de Arronches, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, 

Marvão e Portalegre, conforme consta nas actas respectivas.  

 

Artº. 2º 

Sede 

1. O CEFOPNA encontra-se sedeado, conforme decisão da Comissão 

Pedagógica (CP) ao tempo da sua constituição, na Escola Secundária 

Mouzinho da Silveira.  

2. A sede do CEFOPNA só poderá ser alterada por deliberação da CP, em 

reunião convocada para o efeito, e por decisão aprovada por maioria 

qualificada. 

 

Artº. 3º 

Composição 

1. A Comissão Pedagógica (CP) é composta pelo director do CEFOPNA e 

pelos Presidentes dos Conselhos Executivos/Directores das 

escolas/agrupamentos associados. A Comissão Pedagógica é presidida 

pelo director do CFAE, que será substituído nas suas faltas e/ou 

impedimentos, pelo Presidente do Conselho Executivo/Director da 

escola sede.  

 

Artº. 4º 

Princípios Gerais 

1. Os membros da CP representam as escolas associadas do CEFOPNA e 

são responsáveis pela definição das linhas orientadoras da actividade do 
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Centro, com respeito pelos princípios consignados no quadro legal em 

vigor; 

2. Os membros da CP podem ser substituídos no desempenho das 

funções: 

a) se, entretanto, perderem a qualidade que determinou a respectiva 

designação; 

b) em caso de impossibilidade de estarem presentes, justificada 

perante a respectiva escola; 

3. A substituição a que se refere o número anterior será assegurada: 

a) por um substituto designado pelo Presidente do Conselho 

Executivo/Director da Escola/Agrupamento; 

b) Sempre que ocorra a substituição do representante, a 

escola/agrupamento deverá, em tempo útil, notificar o Director do 

CEFOPNA dessa ocorrência. 

 

Art. 5º 

Competências 

À Comissão Pedagógica compete: 

1. Seleccionar o director de centro de entre as candidaturas apresentadas; 

2. Decidir a renovação do mandato de Director por mais um período de 3 

anos, de acordo com o previsto no artº 27º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua (Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro), nos 

termos definidos no artº 7º deste Regulamento; 

3. Eleger o seu representante no Conselho de Acompanhamento da 

Gestão Administrativo-financeira; 

4. Aprovar o regimento que regula o funcionamento da CP; 

5. Emitir recomendações sobre aspectos pedagógicos da actividade do 

CFAE; 

6. Aprovar o Plano de Acção proposto pelo director do CEFOPNA; 

7. Aprovar, sob proposta do Director, os formadores do CEFOPNA; 

8. Aprovar os protocolos de colaboração entre o Centro e outras entidades 

formadoras; 

9. Aprovar, sob proposta do Director, o recurso a serviços de consultadoria 

para apoio ao desenvolvimento das actividades do centro; 
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10. Aprovar, sob proposta do Director, a nomeação de um consultor de 

formação; 

11. Acompanhar a execução do Plano de Acção do centro, bem como do 

respectivo orçamento; 

12. Definir os termos do concurso para Director e respectiva 

regulamentação, tendo em conta a legislação em vigor e as 

recomendações superiores, bem como o disposto no artº 8º deste 

regulamento; 

13. Mandatar, se assim o entender, um grupo de trabalho de 3 ou 5 

elementos, para a execução do processo de candidatura para director 

de centro. 

 

Art. 6º 

Funcionamento 

1. A CP reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por período escolar, 

em Setembro, em Janeiro e em Maio, em data e dia a definir com 

antecedência adequada pelo Director do CEFOPNA,  de forma a 

promover a maior participação possível de escolas associadas;  

2. A CP reunirá em sala adstrita ao centro, na escola sede, ou, não sendo 

possível, em qualquer outra sala disponibilizada pela escola sede, desde 

que assegure condições de trabalho e conforto adequadas; 

3. Extraordinariamente, e de acordo com decisão da CP, as reuniões 

poderão ter lugar em qualquer das escolas associadas; 

4. As reuniões extraordinárias terão lugar:  

a) quando solicitadas por 50% + 1 dos membros da CP; 

b) Por convocatória do Director do Centro. 

5. As convocatórias das reuniões serão enviadas pelo director do centro, 

por escrito, aos elementos da CP, pelo menos com setenta e duas horas 

(72 h) de antecedência sobre a realização da mesma, com a indicação 

da data, local e ordem de trabalhos. 

6. A CP só pode deliberar quando estiver presente a maioria do número 

legal dos seus membros (50% + 1).  

7. Não se verificando o previsto no ponto anterior, será convocada nova 

reunião, com o intervalo de, pelo menos, vinte e quatro horas, prevendo-



Regimento para a Comissão Pedagógica do CEFOPNA 
15/Dez/2008 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

4 

se nessa convocação que o órgão delibere desde que esteja presente 

um terço dos membros; 

8. As votações são presenciais e regem-se pelo disposto na lei, de braço 

no ar, sendo as decisões tomadas por maioria simples; 

9. Das reuniões serão lavradas actas informatizadas, assinadas nos 

termos da lei, que constituirão um livro próprio e aprovadas na reunião 

seguinte; 

a) Em situações cuja urgência e importância o determine ou 

aconselhe, as actas deverão ser aprovadas em minuta na 

própria reunião, de forma a assegurar a eficácia dos actos a 

que se referem; 

10. Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos em reunião 

extraordinária da CP, expressamente convocada para o efeito, e de 

acordo com o disposto no CPA; 

11. O presente regulamento, depois de aprovado, só poderá ser alterado em 

reunião da CP expressamente convocada para o efeito, e através de 

maioria qualificada de dois terços; 

12. As reuniões da CP não deverão exceder 03.00 h consecutivas. Se não 

for possível esgotar a agenda deverá ser marcada nova reunião para 

outro dia. 

13. As reuniões serão secretariadas pelos representantes das 

escolas/agrupamentos, sucessivamente e por ordem alfabética. 

 

Art. 7º 

Direcção do centro 

 

A abertura do concurso no termo do mandato do Director do Centro, ou a 

renovação do mesmo, nos termos da Lei, deverá ser decidida pela Comissão 

Pedagógica no início do mês de Junho do ano em que termina o mandato do 

Director em exercício.  
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Art. 8º 

Concurso para Director de Centro 

 

1. O concurso para director do centro será publicitado através de aviso de 

abertura, do qual será dado conhecimento a todos os docentes das 

escolas/agrupamentos de escolas associadas. 

2. Compete à escola sede a publicitação do aviso de abertura do concurso, 

junto de todos os docentes das escolas/agrupamentos de escolas 

associadas. 

3. No aviso de abertura deve constar expressamente: 

A. O método de selecção: 

i. Avaliação curricular; 

ii. Entrevista com base no plano de acção; 

iii. Outros 

B. Critérios da avaliação curricular: 

i. Habilitações académicas; 

ii. Formação profissional; 

iii. Experiência profissional; 

iv. Outros 

C. Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e 

da entrevista, bem como o sistema de classificação final, 

incluindo a respectiva forma classificativa, constam de actas de 

reuniões da CP, convocadas para o efeito, de acordo com o 

disposto anteriormente no artº 5º, nºs 11 e 12; 

D. Os prazos para apresentação das candidaturas 

E. O local de entrega das candidaturas 

4. As candidaturas deverão ser instruídas com os seguintes documentos: 

A. Requerimento de candidatura, dirigido à Comissão Pedagógica 

do CEFOPNA, de que conste a identificação do candidato (nome, 

filiação, naturalidade, residência, telefone, número e data do 

Bilhete de Identidade e do serviço emissor), habilitações 

académicas e profissionais com identificação do escalão da 

carreira em que se encontra, grupo, sub-grupo, disciplina ou 

especialidade e nível de ensino para que se encontra habilitado, 
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bem como endereço para onde deverá ser remetido qualquer 

expediente relativo ao concurso; 

B. Curriculum vitae; 

C. Proposta do Plano de Acção para o período de vigência do 

mandato. 

5. Salvaguarda-se qualquer alteração produzida em sede legal e que se 

sobreponha as estas disposições. 

 

ADENDA 

(Aprovado por unanimidade em reunião da Comissão Pedagógica e consignado em acta em 21 

de Setembro de 2009) 

Recursos Humanos, Assessorias 

1. As assessorias ao Centro de Formação, nomeadamente a pedagógica, 

deverão ser asseguradas por docentes das escolas associadas. 

2. Para assegurar as assessorias supracitadas cada escola associada 

cativa, anualmente, 2 (duas) horas do seu crédito horário, tendo em 

conta o disposto no ponto 6 do Despacho nº 2609/2009, de 20 de 

Janeiro. 

3. A proposta de docentes para assegurar as assessorias é da 

competência do Director do Centro, de acordo com o perfil definido para 

a função pela Comissão Pedagógica, e deverá ser efectuada até 30 de 

Julho de cada ano para ser contemplada na mancha horária do 

respectivo docente. 

4. A proposta referida em 3, deverá ser homologada pela Comissão 

Pedagógica. 

 

 

A Direcção do centro 


