Telefone: 282414110 / 916090220
Email: cfaeportimao.monchique@gmail.com

A transição digital é uma necessidade incontornável no mundo atual, materializada numa
sociedade e economia cada vez mais assentes na ciência, no desenvolvimento tecnológico e na inovação.
Neste sentido, o Centro de Formação CFAE Portimão – Monchique, enquanto entidade formadora na
produção de respostas formativas de qualidade assentes na análise das necessidades de formação da
comunidade educativa, acompanha a transição digital em curso em Portugal, através de dinâmicas de
trabalho tecnológicas assentes na utilização da Plataforma Digital CFAE360. Esta será, a partir do próximo
ano letivo, o meio pelo qual:






Disponibilizamos documentos e legislação;
Divulgamos as ações de formação a implementar;
Fará a sua inscrição nas ações que pretende frequentar;
Obterá os seus certificados de formando e/ou formador;
Consultará o seu histórico de formandos e/ou formador.
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Benvindo à página principal da Plataforma - https://portimao-monchique.cfae.pt

Espaço onde serão divulgadas as ações de formação com inscrições abertas.
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Aceder à Plataforma
1º Passo – Aceder à plataforma através do link: https://portimao-monchique.cfae.pt
2º Passo – Criar conta na Plataforma

3º Passo - Assinalar o tipo de conta, e

4º Passo - Preenchimento atento de todos dos campos solicitados:
Atenção:


Cartão de cidadão – Deve ser introduzido o número completo. Usando o exemplo
abaixo o número de cartão de cidadão a introduzir é 01234567ZA3
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Utilizar a Plataforma
1º Passo – Iniciar sessão

2º Passo – Preenchimento dos campos solicitados:

Na área pessoal, na página inicial, tem acesso às seguintes informações:
Agenda

Caso esteja inscrito numa ação de formação, no
calendário surgem assinalados os dias das
sessões de formação marcadas pelo formador.

Informação sobre as ações de formação que
realizou no CFAE
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Dados Profissionais

É da responsabilidade do utilizador atualizar a
informação na plataforma, sempre que existe
alteração de um ou mais dos dados pessoais
preenchidos no momento da criação da conta.
Para o fazer seleciona a opção “Perfil”.

Estatística global da formação realizada ao
longo dos anos
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As minhas formações – Inscrição e Obtenção de Certificados
INSCRIÇÃO NUMA AÇÃO DE FORMAÇÃO
1º Passo – Escolher o separador ”Oferta formativa”

2º Passo – Na página acede a todas as informações relacionadas com as ações de formação do CFAE.

3º Passo – No símbolo
acede a toda a informação sobre a ação de formação, incluindo o dia e
hora da 1ª sessão (cronograma).

4º Passo – Para efetuar a sua inscrição colocar o rato sobre a imagem da ação que pretende frequentar
e clicar na palavra “Inscrever-me”.
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5º Passo – Enquanto as inscrições estiverem abertas pode anular a sua inscrição na ação de formação.
Basta colocar o rato sobre a imagem e clicar nas palavras “Anular inscrição”.

OBTER CERTIFICADOS
1º Passo – Escolher o separador ”Histórico”

2º Passo – Clicar sobre o nome da ação de formação e transferir o certificado

.

3º Passo – Pode fazer do download do histórico das formações realizadas,
através do botão

.
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