Formação Financiada

para ativos e desempregados
Formação Modular Certificada

O que são

Destinatários

São formações organizadas em unidades de formação de
curta duração (UFCD) de 25 ou 50 horas, capitalizáveis
para a obtenção de uma ou mais qualificações definidas
no Catálogo Nacional de Qualificações.

ATIVOS EMPREGADOS, com especial enfoque nos
que estão em risco de perda de emprego, as
condições mínimas de acesso variam em função
do referencial de base do curso.

Apoios
Subsídio de alimentação por sessão (igual ou superior a 3
horas de formação), após término do curso com
aprovação e sem ultrapassar o limite de faltas.

ATIVOS
DESEMPREGADOS,
desempregados
de
longa
condições mínimas de acesso
iguais ou superiores ao ensino
se encontram mais próximos
mercado de trabalho.

incluindo
os
duração:
as
são habilitações
secundário, que
de inserção no

Vantagens Para as Empresas
Cumprimento dos requisitos legais, das 35 horas de formação anual, de forma totalmente gratuita.
Não são elegíveis ações de formação que abranjam maioritariamente ativos empregados de uma determinada
organização ou empresas do mesmo grupo.

Plano de Formação
0349
2659

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
- conceitos básicos
Higiene e segurança alimentar e sistema HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points)

6581

Gestão do Stress Profissional em saúde

5653

Direito do Trabalho

1122

Noções e Normas da Qualidade

0353

Atendimento Telefónico

7848

Gestão da Qualidade

0374

Empresa e Gestão da força de vendas

8986

Ergonomia e Movimentação Manual de Cargas

7844

Gestão de equipas

7223

Princípios de Ergonomia e prevenção de acidentes
e doenças profissionais

1531

Gestão de Conflitos

0757

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas

9214

Marketing Digital

4798

Prevenção e Combate a Incêndios

8520

Língua espanhola - logística

3564

Primeiros Socorros

8521

Língua francesa – logística

5652

Noções de Gestão de Recursos Humanos

8522

Língua alemã - logística

0404

Organização Pessoal e Gestão do Tempo

0402

Língua inglesa – logística
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