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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

/SN/2017

O Secretariado Nacional do SINDETELCO continua a apostar na Formação para os
seus associados através do CEFOSAP.
Hoje em dia, o mercado de trabalho impõe sérias dificuldades a quem quer
estabilidade no trabalho. A atualização de conhecimentos ao longo das nossas vidas
é fundamental para todos aqueles que querem crescer enquanto profissionais, bem
como para as empresas que pretendem ser mais competitivas. Investir no
desenvolvimento das suas próprias competências traz aos trabalhadores uma melhoria significativa de
desempenho a vários níveis.
À semelhança de anos anteriores o SINDETELCO disponibiliza ações modulares de nível 4 e curta duração (50
horas), fundamentalmente nos seguintes referenciais de Formação:
Técnico(a) de Relações Laborais Técnico(a) de Segurança e Higiene no Trabalho Técnico(a) Administrativo
Técnico(a) de Secretariado

Técnico(a) de Organização de Eventos

Técnico(a) de Apoio Familiar e de apoio à Comunidade

Técnico(a) de Geriatria

Técnico(a) de Ação Educativa

Poderemos ainda desenvolver outras UFCD incluídas em outros referenciais de áreas de formação, desde que
resultantes de necessidades identificadas pela estrutura sindical.
Em todas as ações de formação os formandos têm direito a um Subsídio de refeição de montante igual ao
valor definido para os trabalhadores que exercem funções públicas, nos dias em que o período de formação
seja igual ou superior a 3 horas. O pagamento deste apoio social ocorre no final do mês seguinte ao do
términus da ação de formação.

COMPOSIÇÃO DAS TURMAS





Mínimo 18 formandos - Máximo 30 formandos;
No mínimo 60% dos formandos da turma têm que estar a trabalhar (ativos empregados);
Habilitações mínimas 9º ano;
Desempregados podem frequentar mediante apresentação de declaração do Centro de Emprego;

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- Ficha de Participante 2019;
- Cópia do Cartão de Cidadão;
- Cópia de documento bancário, onde conste o IBAN e o nome do formando como titular da conta;
- Cópia do Certificado de Habilitações Literárias;
- Declaração do Centro de Emprego para desempregados que pretendam integrar turmas.
Tendo em conta a necessidade de instrução rigorosa dos processos de inscrição nas formações, reforçamos a
importância do cumprimento dos procedimentos associados à recolha de inscrições.
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