PRÉ-INSCRIÇÃO NOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO SOPHIA

Os candidatos podem apresentar os elementos essenciais para a pré-seleção em um ou mais módulos da formação
SOPHIA, devendo para o efeito enviar a seguinte informação para o email sophia-dqem@dgrm.mam.gov.pt :
- CV resumido, indicando
- Habilitações literárias (área de estudo e grau académico atual) e formação adicional relevante;
- Ocupação profissional (case se aplique); indicar relevância para a DQEM;
- Módulos a que se candidata;
- Carta de motivação e intenções (descrição do impacto expectável da formação nas atividades profissionais);
O número de vagas é limitado. A pré-inscrição não garante acesso à formação. Os candidatos selecionados
receberão confirmação por email.

Módulos de Formação SOPHIA
PROTEÇÃO DO AMBIENTE MARINHO, DIREITO INTERNACIONAL DO MAR E
LEGISLAÇÃO EUROPEIA
INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE RELATIVAS AO MAR
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA O MAR

Calendário da Formação
2015

2016

Julho

Janeiro/Fevereiro

Junho/Julho

Janeiro/Fevereiro

Setembro

Janeiro/Fevereiro

ECOSSISTEMAS DA PLATAFORMA CONTINENTAL

Janeiro/Fevereiro

ECOSSISTEMAS DO MAR PROFUNDO

Janeiro/Fevereiro

Públicos-alvo:
a) Técnicos das entidades da Administração Pública portuguesa envolvidas na aplicação da DQEM;
b) Investigadores integrados em entidades do Ensino Superior e laboratórios de investigação científica com
ligação direta ao universo temático da DQEM
c) Corpo docente e alunos do Ensino Superior (áreas temáticas relevantes para a aplicação da DQEM);
d) Empresas, organizações não-governamentais e pessoas individuais que desenvolvam ou tenham interesse
em vir a desenvolver atividade relevante para a aplicação da DQEM.

Informação adicional:
•
•
•
•
•

Horários: as aulas de cada módulo decorrem em dias contínuos, em horário laboral (manhã e tarde).
A formação é isenta de custos para os formandos.
Foram atribuídos créditos ECTS a cada um dos módulos.
Local da formação: Instalações da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
O Projeto SOPHIA é alvo de financiamento pelas EEA Grants.

O projeto SOPHIA resulta de uma parceria entre a DGRM, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a
Escola Superior de Comunicação Social. Tem o apoio financeiro das EEA Grants

