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Candidaturas ao Programa Escolhas 4ª Geração  

 
Nota Explicativa 3 

 
 
Assunto: Perfil recomendado para Monitor CID@NET. 
 

No seguimento da RCM 63/2009, de 23 de Julho, que renovou o Programa Escolhas 

para o período de 2010 a 2012, bem como do Despacho Normativo n.º27/2009, 

publicado em D.R., 2ª série – n.º 151, de 6 de Agosto de 2009, serve a presente Nota 

Explicativa para clarificar o perfil para a função de Monitor CID@NET. Assim, no 

sentido de apoiar os consórcios no recrutamento e na uniformização em termos de 

perfil do monitor dos Centros de Inclusão Digital, e sem prejuízo da especificidade de 

cada projecto, recomendam-se as seguintes competências: 

Competências Gerais: 

1. Idade superior a 18 anos; 

2. Facilidade de comunicação; 

3. Bom relacionamento interpessoal; 

4. Boa capacidade de organização; 

5. Capacidade de trabalhar em equipa; 

6. Apetência natural para as novas Tecnologias de Informação e Comunicação;  

7. Disponibilidade para frequentar formação. 

 

Competências Específicas: 

1. De preferência, com formação na área da Pedagogia e ou das Tecnologias da 

Informação e Comunicação; 

2. Habilitações mínimas de 11º ano. Em casos de habilitações inferiores ao 11º ano, 

possuir formação (Nível II) ou experiência na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação; 

3. Experiência no manuseamento de ferramentas informáticas (processadores de 

texto, folhas de cálculo, apresentações, webdesign, multimédia, etc.); 

4. Domínio da Internet e das ferramentas por ela disponibilizadas (e-mail, motores de 

pesquisa, websites, fóruns, redes sociais, blogs, fotoblogs, etc.); 

5. Experiência na dinamização de grupos; 
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 6. Experiência na dinamização de actividades ligadas às novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação; 

7. Preferencialmente, com Curso de Formação Pedagógica de Formadores. 

  

P.S.: Outras situações não enquadradas por este perfil poderão ser propostas ficando 

à consideração do Coordenador do Programa Escolhas. 

 

 

 
O Gestor Nacional da Medida IV 

 
(Rui Dinis) 

 


