
Página 1 de 2 
 

 

Modelo de Currículo Profissional  

para efeitos de avaliação por ponderação curricular 
 

Notas Prévias: 

 Antes de elaborar o seu currículo, consulte os critérios de ponderação curricular já disponibilizados 
no sítio do IEM;  

 Insira na tabela as linhas que se mostrarem necessárias para prestar a informação pertinente, a qual 
deve ser clara e concisa; 

 Anexe os comprovativos da mesma por fotocópia simples ou refira que estes se encontram no seu 
processo individual. 

 

CURRÍCULO PROFISSIONAL 

Ciclo avaliatiativo a que se reporta: 2019-2020 

A. Identificação 

Nome: 

Categoria: 

Serviço: 

 

B. Ponderação Curricular  

 

1. Habilitações Académicas e Profissionais (HA) 

 

2. Tempo de experiência profissional na carreira (TEFC) 

Descrição das funções exercidas 
Duração 

 a  
31/12/2018 

(…) (…) 

 

3. Exercício de funções no âmbito de ações ou projetos de relevante interesse (EFAP) 

Habilitação exigida para a função à data de 
integração na carreira 

Habilitação detida  

(…) (…) 

Funções de Relevante Interesse 
Entidade/projeto 

onde 
participou  

N.º de ações/projetos no biénio 
2017-2018 

Designação e a participação em grupos 
de trabalho, estudos ou projetos. 

(…) (…) 

Atividade de formador(a). (…) (…) 

Realização de conferências, palestras e 
outras de idêntica natureza. 

(…) (…) 

(…) (…) (…) 
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4. Participação em formação profissional  no âmbito das funções exercidas (VC) 

Ações de formação, estágios, congressos, encontros, conferências e seminários  relevantes para 

o desempenho das funções – últimos 5 anos - indicadas por ordem cronológica: 

Designação 

Período  
N.º de horas 

Início Fim  

(…) (…) (…) (…) 

 

5. Exercício de Cargos ou Funções de Reconhecido Interesse Público ou Social (CFRIPS) 

 

a. Cargos ou funções de relevante interesse público: 

Cargo ou função desempenhada 
Período 

Início Fim 

(…) (…) (…) 

 

b. Cargos ou funções de relevante interesse social:  

Cargo ou função desempenhada 
Período 

Início Fim 

(…) (…) (…) 

 

 

Funchal, … de janeiro de 2021. 

 

O(A) requerente 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Comprovativos da informação prestada. 


