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Texto enviado aos professores "classificadores"
"Caro(a) Classificador(a) de Português,
No momento em que se anuncia a realização da prova de avaliação de conhecimentos e capacidades (PACC), específica para a
docência, cumpre a este Instituto assegurar a gestão do respetivo processo de classificação. Neste sentido, pretendemos contar
com aqueles que ao longo dos últimos anos têm sido o garante do rigor e da fiabilidade da classificação das nossas provas: os
nossos Classificadores, em articulação com os Supervisores. Assim, não podemos deixar de lhe propor que nos acompanhe em
mais este projeto, pelo que solicitamos que nos informe da sua disponibilidade para exercer as funções como Classificador(a) da
PACC, no modelo de supervisão estabelecido para outros projetos.
Informamos que o papel do(a) Classificador(a) implica a classificação, em média, de 100 respostas a um item de resposta extensa,
o que corresponde a 100 provas. Cada resposta terá entre 250 e 350 palavras, aproximadamente.
Como Classificador(a), desenvolverá esta tarefa em regime de acumulação, previsivelmente durante a interrupção letiva de
dezembro/janeiro, auferindo o valor de 3 € por resposta classificada.
Caso deseje participar neste projeto, deverá preencher a ficha em anexo a este e-mail, para procedermos à atualização dos seus
dados. Depois de devidamente preenchida, a ficha deve ser gravada no mesmo formato (Excel) e enviada, para este endereço
eletrónico, até ao dia 18 de novembro, juntamente com uma cópia do recibo de vencimento. Para proceder a esse envio, deverá
usar o mesmo endereço eletrónico que indica na sua ficha como email pessoal para contacto, que se presume ser
consultado com regularidade.
Solicitamos, ainda, caso não pretenda participar neste projeto, que nos informe, em resposta a esta mensagem eletrónica, no
prazo máximo de 3 dias (até 14 de novembro).
Até ao final de novembro, informá-lo-emos sobre a sua participação, conhecido que seja o número de candidatos inscritos na
PACC.
Antecipadamente gratos pela sua colaboração, enviamos os melhores cumprimentos,
Paula Meneses
A Direção de Serviços de Avaliação Educativa"
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