
Condições: 
 Taxa de inscrição na acção: € 200 
 Habilitações mínimas: 12º ano de escolaridade; 
 Subsídio de Refeição: € 4,11 por dia; 
 Atribuição de um certificado de formação profissional no final do Curso; 
 Nº de formandos: 14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  IINNIICCIIAALL  DDEE  FFOORRMMAADDOORREESS  
 
 O Secretariado Nacional do SINDETELCO continua a 
apostar na Formação, seja ela profissional, pós-laboral 
ou contínua e/ou sindical. 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.  
 
Têm também a virtude de completar as insuficiências 
da formação inicial de jovens recém contratados pelas 
Empresas, para além de promover a qualificação de 
todos os trabalhadores, actualizando os seus 
conhecimentos, de forma a poderem acompanhar a 
evolução tecnológica e garantirem para si maior 
empregabilidade.  
 
Desafiamos e convidamos os nossos associados da 
região de Lisboa e Vale do Tejo a participarem nesta 
formação inicial de formadores que permite a obtenção do CAP e deste modo ficar habilitado(a) a poder 
ministrar formação profissional. 
 
Os interessados para formalizar a inscrição 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 caso de ser cidadão estrangeiro é necessária cópia do passaporte.  
 
As inscrições deverão ser feitas na sede do SINDICATO: 
 

Sede Nacional - Lisboa 

Rua Conde de Redondo Nº 60 B, 1150 – 108  LISBOA Tel. 21 353 1807 / 21 314 5891   Fax. 21 3145826  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Esta acção enquadra-se no plano formativo de 2010 do SINDETELCO em parceria com o CEFOSAP e 
terá lugar em Lisboa, previsivelmente na sede do Sindicato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lisboa, 3 de Março de 2010                                                       O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

                                                                 COMUNICADO  6/SN/2010 

WWW.SINDETELCO.PT 


