
 SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

FICHA DE CANDIDATURA DE SÓCIO/A SINGULAR 

S.P.C.E. * Rua João de Deus, 38 * 4100-456 PORTO 

Tel.: 226 009 525 Email: spce.geral@gmail.com  Website: www.spce.org.pt 

 

 

 

Nome _________________________________________________________________  

 

Endereço: ______________________________________________________________                                                                                                                           

 

Código Postal _____________ Localidade _______________________  

 

País______________ Telemóvel __________________  Telefone________________  

 

E-mail _____________________________________   NIF _______________________ 

 

Categoria Profissional ____________________________________________________  

 

Função ________________________________________________________________  

 

Grau académico mais elevado ______________________________________________ 

Se for estudante, curso que está a frequentar__________________________________ 

 

Podem ser membros efetivos
1
 as pessoas singulares que satisfaçam, pelo menos, dois dos 

seguintes requisitos: 

a) Ter publicação científica no domínio das Ciências da Educação, ou em outras 

ciências que também assumam como objeto de investigação a educação e formação; 

b) Ser docente de, pelo menos, uma unidade curricular de Ciências da Educação; 

c) Ser docente ou investigador de qualquer nível de educação e ensino; 

d) Ser titular de certificado ou diploma de curso em Ciências da Educação ou em 

Educação que atribua grau académico; 

e) Ter realizado trabalhos de investigação e/ou de inovação educativa, considerados 

relevantes pela Direção da Sociedade. 

 

Podem ser membros provisórios
2
 as pessoas singulares a frequentar cursos em Ciências da 

Educação ou em Educação que atribuam grau académico. 

                                                 
1
 Joia de inscrição no valor de 30€ e quota anual no valor de 30€. 

2
 Sem joia de inscrição e quota anual no valor de 20€. 

Conta para transferência bancária Millenium BCP indicando nome e/ou nº de sócio/a 
NIB: 0033.0000.00031158244.05 

mailto:spce.geral@gmail.com
http://www.spce.org.pt/
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Conforme os casos, preencha os quadros seguintes: 

 

A – Trabalhos realizados no domínio da Educação ou das Ciências da Educação (os que 

considere mais significativos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Docência de disciplinas de Ciências da Educação ou de Educação 

Anos  Disciplinas  Instituição  

   

   

   

   

   

 

C – Diploma(s) e/ou certificado(s) de cursos superiores de Educação ou de Ciências da 

Educação  

Ano  Curso  Grau  Instituição  

    

    

    

    

 

 

 

___________________ , _______ de _________________ 20__ 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura) 
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