
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO continua a apostar na Formação. Temos 

presente que esta é uma função essencial para ajudar os trabalhadores a adaptarem-

se aos novos sistemas de organização do trabalho, cada vez mais flexível.  

 

Neste sentido, desafiamos e convidamos os nossos associados a participarem nessas acções de 

formação, em colaboração com o CEFOSAP e o Estado Português, através do POPH – Programa 

Operacional de Potencial Humano. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

As UFCD’s destinam-se a adultos empregados e desempregados, com idade igual ou superior a 18 

anos. Podem ainda integrar estas acções adultos com idade inferior a 18 anos e igual ou superior a 16 

anos desde que comprovadamente integrados no mercado de trabalho. Nestas situações o formando 

tem que apresentar declaração da entidade patronal, atestando a sua situação contratual. 

CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO: 

O número mínimo de participantes reporta a 15/16 formandos, sendo que os grupos 

formativos não podem exceder os 25 participantes.  

Todas estas acções de formação têm, segundo a regulamentação, as seguintes contribuições: 

 4,11 € por dia de formação, de subsídio de refeição; 

 Atribuição de um certificado de formação profissional no final do Curso. 

 

As inscrições deverão ser feitas na sede do SINDICATO ou na Delegação do Porto, no caso dos Cursos 

previstos para a região Norte. Para consulta de outras formações, além das aqui referidas, os associados 

poderão consultar o site do CEFOSAP em http://www.cefosap.com 

Sede Nacional do SINDETELCO- Lisboa 
Rua Conde de Redondo Nº 60 B, 1150 – 108  LISBOA Tel. 21 353 1807 / 21 314 5891   Fax. 21 3145826  
 
Delegação Norte - Porto  

Largo Alberto Pimentel, Nº 6  3º Esq. 4050 – 024  PORTO  Tel. 22 2081868  Fax. 22 2081897 

 

NOTA IMPORTANTE: 
No acto da inscrição, os associados deverão preencher a respectiva ficha de inscrição, juntando à mesma 
uma fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e NIF- cartão de identificação fiscal, o 
NIB – número de identificação bancária, composto por 21 algarismos e cópia do certificado de 
habilitações.  
 
No verso, apresentamos a lista de acções de formação disponíveis para os associados neste ano de 2011. 

             COMUNICADO 5/SN/2011 

http://www.cefosap.com/


 

 

 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2011 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO 


