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Requerimento de atividades de formação e serviços externos
REQUERIMENTO
n.º
Despacho Presidente
(A preencher pelo Presidente)
Processo n.º
(A preencher pelos serviços)
Ao Presidente
CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
1- Natureza
2- Tipo / Descrição
(só no ensino superior)
(≤ 7 horas)
(≥ 8 e ≤ 20 horas)
Ao abrigo do protocolo interinstitucional de
(obrigatório para aulas e seminários no ensino superior)
dissertação de mestrado / tese de doutoramento
provas doutoramento / mestrado / concurso
não prevista anteriormente
3 - Calendário / horário
Calendário de realização:
;
;    -
;   a
;
Período(s) de ausência da escola:
Das
horas do dia
às
horas do dia
4 - Verbas (obrigatório nas atividades de colaboração)
Valor dos honorários
hora / total
Opção para aplicação da parcela dos 70% dos lucros (se aplicável)
Km (ida e volta)
DECLARAÇÃO
Tendo presente as condições constantes do regulamento para a realização de atividades de formação e serviços externos (RRAFSE) aprovado por despacho PCD n.º 2007/28 e demais legislação aplicável, nomeadamente a referente ao regime de exclusividade, declaro,
ausência da escola não conflitua com atividades de presença obigatória programadas (eventuais conflitos foram ultrapassados em articulação com o(s) coordernador(es) de unidade(s) curricular(es) / curso(s) envolvidos);
atividade que não conste da informação anterior.
ANEXOS (se aplicável)
INFORMAÇÃO SERVIÇOS
(1) – atividade promovida e realizada por entidade externa em que o docente, convidado por essa entidade, participa a título individual (≤ 20 horas).
(2) – atividade promovida por uma entidade externa em que a escola assegura o serviço decidindo quem o presta e as condições para a sua realização. 
(3) – atividade realizada pela escola (ou em parceria com outra instituição) promovida por iniciativa dos órgãos de gestão, de uma unidade de investigação, etc. 
(4) – só podem ser realizadas no âmbito de protocolo de colaboração interinstitucional.
(5) – a sua autorização, não justifica, em caso algum, a falta a uma atividade de presença obrigatória.
(6) – só poderá ser autorizada se eventuais lucros reverterem integralmente para a ESEP ou para o orçamento de unidades/grupos formalmente constituídos, ou se, se tratar de atividades de colaboração realizadas a titulo gracioso (< 20 horas). 
(7) – só se enquadradas no âmbito de protocolos que tenham em vista a abertura de cursos (situação excecional, prevista no n.º 4 do Artigo 9 do RRAFSE).
(8) – só em atividades de colaboração e realizadas para além do horário.
(9) – só em atividades realizadas para além do horário.
(10) – obrigatório nas atividades científicas que envolvam a participação da ESEP e nas atividades que conflituem com a componente letiva.
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