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MODALIDADES
E DURAÇÃO

DAS ACÇÕES
PERCURSOS

- Serviços Gerais
- Carpintaria
- Hortofloricultura
- Assistente Administrativo
- Operador de Informática

- Mecânica - Auto
- Acompanhante de Crianças
- Ajudante de Cozinha

Formação
Inicial

(2898 Horas)

Formação
Contínua

(400 Horas)

(Referenciais de
Formação adaptados
 com base no CNQ)

Tipo C
Formação Profissional

CURSOS

UFCD

(Unidades de Formação 
de Curta Duração

com base no CNQ)

- Técnicas de Carpintaria I e II
- Horticultura
- Manutenção e Conservação de Espaços e Equipamentos
- Serviços de Pastelaria
- Sistemas e Operações Informáticas

Legenda: CNQ – Catálogo Nacional de Qualificações (http://www.catalogo.anqep.gov.pt) 

OFERTA FORMATIVA ?

FORMAÇÃO E EMPREGO

A Formação e Emprego foi criada em 1993 e tem 

como finalidade apoiar as pessoas com dificuldades 

de acesso à formação profissional e/ou ao emprego.

Formação Profissional,
Inicial e Continua;

Apoio à Colocação e 
Acompanhamento 

Pós-Colocação.

OBJECTIVOS

Apoiar na tomada de decisão vocacional;

Promover a aquisição e o desenvolvimento de 

competências profissionais, necessárias à integração no 

mercado de trabalho;

Apoiar as  organizações e/ou empresas em todos os 

processos legais, aquando do acolhimento dos formandos 

ou candidatos a emprego;

Apoiar no acesso, manutenção e retorno ao emprego;

PÚBLICO - ALVO

Pessoas com dificuldades de acesso à formação ou ao 

emprego, por motivo de deficiência e/ou incapacidade. 

Bolsa de Profissionalização, de acordo com a 

legislação em vigor;

Alimentação ou subsídio de alimentação;

Transporte ou subsídio de transporte, caso seja 

necessário;

Seguro de acidentes pessoais;

Apoio e acompanhamento psicossocial;

Acompanhamento técnico-pedagógico;

Participação em actividades sociais, desportivas e 

outras;

Apoio no acesso ao emprego e após o emprego.

BENEFÍCIOS E REGALIAS

CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL,

de acordo com a legislação 

em vigor.

REQUISITOS DE ADMISSÃO

Desempregados ou inactivos inscritos no Serviço de 

Emprego e Formação de Ponte de Sor, com idade 

igual ou superior a 15 anos, que não se encontrem 

abrangidos pela escolaridade obrigatória e estejam 

fora do sistema de ensino regular.

TIPOS DE ACÇÕES

Informação, Avaliação 
e Orientação para a 

Qualificação e o Emprego 
(IAOQE);


