
RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO DE 
FORMADORES 



Quem são os formadores da ENM ? 

       Formação inicial 

  22 coordenadores de formação 

  9 coordenadores regionais de  
        formação 

  9 magistrados como docentes 
        associados  

  600 palestrantes e 
participantes 

  Diretores de centro  de estágio  

  Instrutores 

Formação continua  

• 7 coordenadores de formação 

• diretores de sessão  (229 
sessões em 2010) 

• palestrantes e participantes 

 



O recrutamento dos coordenadores da 
formação 

• Chamada para aplicações 

• Redacção de um currículo e de uma carta de 
motivação 

Entrevista com o comitê de recrutamento que 
propõe um ou mais candidatos  

Aprovação do Ministério da Justiça e do Conselho 
Superior da Magistratura 

Decreto do Presidente da República 



Recrutamento de outros formadores 

• Chamada para aplicações 

• Redação de um currículo e de uma carta de 
motivação 

• Recrutamento pela direção da  escola em 
função do perfil do candidato 



Critérios de recrutamento 

• Experiência do ensino ou da formação 

 

• Experiência em várias funções 

 

• Capacidade de trabalhar em equipe 

 

 

 

 

 



Recrutamento dos diretores do centro de 
formação e dos instrutores  

O director do centro de formação (DCF) organiza o 
curso e acompanha à audiência . Os DCF são 
escolhidos em função do seu currículo, depois de 
consultados os chefes de jurisdição e tribunais. 

• Os instrutores formam os auditores de justiça 
durante o período de treinamento, por função. Eles 
são escolhidos pelos DCF. 

 



A FORMAÇÃO DE FORMADORES 
DIZ RESPEITO 

A FORMAÇÃO INICIAL 

• Coordenadores de formação 

• Magistrados como docentes 
associados 

• Coordenadores regionais de 
formação 

• Diretores de centro de 
formação 

• Instrutores 

A FORMAÇÃO CONTINUA 

• Coordenadores de formação 

• Coordenadores regionais de 
formação 

• Os diretores de algumas 
sessões 



Programa indicativo das formações de 
formadores 

Formação inicial 

• Redação de uma ficha técnica 
de formação 

• Os diferentes métodos de 
ensino 

• As  práticas de ensino  

• Os recursos e instrumentos 
pedagógicos 

• A animação do grupo 

• A avaliação dos alunos 

Formação continua 

• Rédacção de uma ficha técnica 
de formação 

• Finalidade de uma  

formação //instituição 

• Objetivos //pessoas formadas 

• Estudo das necessidades 

• De engenharia de formação, 
logística 

• Comunicação 

• Avaliação de uma ação ou de um 
dispositivo de formação 

 



Para cada dispositivo ou sequência de formação: 
rédação de uma ficha técnica de formação 

• QUEM 

• QUAL 

• ONDE 

• QUANDO 

• COMO 

• PORQUE 

 

• PÚBLICO 

• OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

• LUGAR 

• TEMPO 

• MÉTODO,PRÁTICAS E 
RECURSOS 

• OBJETIVO 



OBJETIVO PEDAGÓGICO 
O que o aluno será capaz de fazer no final da formação ou 

da seqüência do treinamento 

• Nível cognitivo 
intelectual 

 

• Nível processual 
instrumental 

 

• Nível social 

• Saber(es) 

 

 

• « Saber-Fazer » 

 

 

• « Saber-Ser » 

 

 

 



Distinguir  os objetivos 
• Os objetivos gerais ou finalidade 

 

 

 

 

• Os objetivos específicos ou pedagógicos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 



 
De acordo com vários especialistas nos lembramos 

sobre… 
 
 • 9%  daquilo que entendemos  

 

• 16% daquilo que vemos ou lemos  

 

• 20% daquilo que entendemos e vemos 

 

• 70% daquilo que ouvimos, vemos e 

dizemos a nós mesmos 
 

• 90% daquilo que ouvimos, vemos, dizemos  

    e realizamos nós mesmos 
 
 
 

ENM 

Fofo 

 

ENM 

FOFO 

+ 

+ + 

+ + + 



Os métodos  afirmativos  
(apresentações e palestras) 

• Eles são usados quando há pouco tempo e a quantidade 
de informação a ser transmitida é importante 

 
• Eles podem ser otimizados procurando a percepção visual 

e variando os meios de comunicação 
 
• Eles têm a desvantagem de não permitir ao treinador 

verificar as aquisições do aluno 
 



Os métodos interrogativos 

• Eles têm a vantagem de permitir ao formador de 
verificar a eficácia das aquisições 

 
• Eles também podem ser otimizadas procurando o 

visual  (conferir questionário ) 
 
• Quando o aluno é levado a formular a sua 

resposta oralmente depois de uma resposta a um 
questionário escrito ou informático, a taxa de 
memorisação pode alcançar os 70% 

 
 



Os métodos de pedagogia ativa 

• Eles permitem que o aluno apropriar-se do « saber-
fazer » colocando-se na situação (conferir trabalho 
em subgrupos e principalmente simulações e  
« jeux de rôle ») 

• Eles permitem que os alunos troquem entre si e 
com o instrutor sobre a realização do exercício 

• Eles precisam de muito mais tempo e podem 
somente ser usados em pequenos grupos  



Apprendre à Scénariser une séquence de formation 
 ou comment permettre d’apprendre pendant une séquence pédagogique 

CONTEÚDOS? 



Formação de diretores de centro de formação e 
instrutores 

• Formações propostas ao plano national e regional 

• Presentados por um professional em ciências da 
educação e um formador da escola 

• Programa indicativo: 

– Como se inscrever num processo de formação? 

– As actividades para aprender no estágio 

– Os erros a evitar 
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Para a profissionalização:  
2 lugares de formação 

Alternância 

Curso de 

formação   

Lugar de trabalho escola 



No estágio, empregar esforços para 
formar é : 

Compreender o nível do estagiário no início do estágio e 
identificar eventuais dificuldades 

 

Colocar– se a questão de saber como vai ser o processo de   
formação do estagiário :  Instruções? Tempo de observação? 
Mostrar-lhe? Fazer com ele? 

 

Ser capaz de prestar contas da evolução do estagiário 
durante o curso de formação 
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As atividades para aprender: fazer e 
dizer 

 

• Fazer diante do aluno, executar o trabalho 
normalmente 

• Ensinar, é fazê-lo em « câmera lenta », 
amplificando, suspendendo a ação, 
acompanhando por um discurso em destaque  

• Mostrar nos outros 

• Fazer juntos 
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A EVALUÇÃO FAZ PARTE DA FORMAÇÃO 

Avaliação dos alunos:  
 -Controle dos conhecimentos 
 -Avaliação sumativa ≠ avaliação formativa 
 
Avaliação de uma ação de formação: 
 -Questionário de satisfação : avaliação imediata ou posteriormente 
 -Questionário/entrevista/discussão 
 -Estudo do impacto 
 
Avaliação de um dispositivo de formação 
 -Auditoria, pesquisas … 
 
       



OBRIGADO PELA  ATENÇÃO 


