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NNoottaa  IInnffoorrmmaattiivvaa  

ENQUADRAMENTO 

A Empresa de Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE (GeRAP), na qualidade de 

Entidade Gestora da Mobilidade1, vai avançar com uma nova acção de operacionalização do Programa 

MOBILIes (Programa de Apoio à Requalificação de Pessoal em Mobilidade Especial), que se destina 

exclusivamente a trabalhadores colocados em situação de mobilidade especial. 

Dando continuidade à parceria estabelecida entre a GeRAP e o INA, o MOBILIes vai avançar mais uma vez com 
a medida relativa à Requalificação Profissional, traduzida na realização de um novo conjunto de acções de 
formação específicas. 

Considerando o levantamento de necessidades/preferências efectuado junto dos trabalhadores em SME, os 

resultados das acções anteriores e os perfis mais procurados pelos organismos recrutadores da Administração 

Pública, privilegiaram-se as seguintes valências: 

 Informática na Óptica de Utilizador 

(Windows, Internet e Correio electrónico; Word; Excel) 

 Gestão Administrativa de Recursos 
Humanos 

 Optimização do Trabalho em Word e em Excel  Contabilidade e Técnicas Orçamentais 

 Introdução às Técnicas de Arquivo  Técnicas de Redacção de Documentos 

 Atendimento e Relações Públicas  Técnicas de Secretariado 

Estas acções de formação, sem qualquer custo de inscrição para os formandos, irão realizar-se no 2.º 

trimestre de 2009 em várias capitais de Distrito, funcionando as inscrições em regime de autoformação. 

DESTINATÁRIOS 

As acções destinam-se exclusivamente ao pessoal em situação de mobilidade especial, que não se encontre 

em nenhuma das situações seguintes: Licença extraordinária; Licença sem vencimento; Suspensão de SME por 

decisão judicial; Em exercício de funções a título transitório. 

  

INFORMAÇÕES 

Mais informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos pela consulta às seguintes entidades: 

 INA 

 Página de Internet - www.ina.pt 

 Secretaria Académica Algés - Fátima Bento – Telf.: 214118739 – email: 

fatima.bento@ina.pt 

 Secretariado - Isabel Espada – Telf.: 214118744 – email: isabel.espada@ina.pt 

 

 GeRAP 
 Página de Internet do sigaME - www.bep.gov.pt (sigaME) 

 Centro de Contacto com Utentes (CCUT) pelo Telf.: 214 723 390 

 SECRETARIA-GERAL a que o trabalhador em SME se encontre afecto. 

                                                           
1
 Cfr. alínea b), do n.º 1, do art.º 3.º, do DL n.º 25/2007, de 7 de Fevereiro, e no exercício das competências atribuídas pelo art.º 39.º, da Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro. 

http://www.ina.pt/
mailto:fatima.bento@ina.pt
mailto:isabel.espada@ina.pt
http://www.bep.gov.pt/
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CANDIDATURAS 

1) A frequência das acções de formação funciona em regime de autoformação2, ou seja, a inscrição é da 

iniciativa dos trabalhadores, ficando sujeita a selecção em função da existência das vagas, sendo a 

frequência gratuita. 

2) O boletim de inscrição pode ser obtido em:  

 www.ina.pt 

 www.bep.gov.pt (sigaME) 

 Junto das respectivas Secretarias-gerais a que o trabalhador se encontre afecto. 

3) O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data 

de início da acção de formação3, para a GeRAP, por qualquer um dos seguintes meios: 

 Correio electrónico para o endereço ccut@inst-informatica.pt; 

 Fax para o CCUT pelo n.º 214 723 144; 

 Correio para a morada, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86   1070-065 Lisboa 

4) Após a recepção das candidaturas, e caso o n.º de candidaturas seja superior ao n.º de vagas, a 

GeRAP procede à selecção dos candidatos privilegiando, nesta ordem, os seguintes critérios: 

1) Frequência de outras acções pelo MOBILIes (preferência dada a quem não tenha realizado 
acções anteriores pelo programa MOBILIes); 

2) Antiguidade (preferência dada aos trabalhadores mais antigos em SME); 

3) Idade (preferência dada aos trabalhadores de maior idade). 

5) Todos os candidatos serão informados pela GeRAP da sua condição de seleccionados ou não 

seleccionados, para a frequência das acções de formação. 

6) As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite máximo 
de 20 participantes. 

AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES 

As acções não terão avaliação quantitativa, havendo lugar à emissão de um certificado de frequência, caso se 

registe uma assiduidade mínima de 90% da duração do curso. 

PERGUNTAS FREQUENTES - FAQs 

11..  OO  qquuee  éé  oo  MMOOBBIILLIIeess??  

O MOBILIes é um programa desenvolvido pela GeRAP, destinado exclusivamente aos trabalhadores colocados 

em situação de mobilidade especial, que contempla algumas medidas para promover e facilitar o reinício de 

funções deste pessoal. 

A parceria desenvolvida pela GeRAP e pelo INA (Instituto Nacional de Administração, IP), no âmbito da 

medida de Requalificação Profissional, prevê a realização de um conjunto de acções de formação profissional, 

em diferentes domínios, que visam reforçar as capacidades profissionais dos trabalhadores. 

                                                           
2
 De acordo com o previsto no n.º 1, do art.º 24.º do DL n.º 50/98, de 11 de Março, alterado pelo DL n.º 70-A/2000, de 05 de Maio, e posteriormente 

pelo DL n.º 174/2001, de 31 de Maio, com as devidas adaptações. 
3
 Poderão ser recepcionadas candidaturas em data posterior, não existindo, no entanto, garantia de que as mesmas sejam consideradas. 

http://www.ina.pt/
http://www.bep.gov.pt/
mailto:ccut@inst-informatica.pt
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22..  UUmm  ttrraabbaallhhaaddoorr  ddaa  AAPP  mmaass  qquuee  nnããoo  ssee  eennccoonnttrraa  eemm  ssiittuuaaççããoo  ddee  mmoobbiilliiddaaddee  eessppeecciiaall,,  ppooddee  ffrreeqquueennttaarr  

eessttaass  aaccççõõeess??  

Não. A frequência nestas acções de formação destina-se exclusivamente a trabalhadores colocados em 

situação de mobilidade especial (SME). 

33..  UUmm  ttrraabbaallhhaaddoorr  eemm  ssiittuuaaççããoo  ddee  mmoobbiilliiddaaddee  eessppeecciiaall,,  ppooddee  ffrreeqquueennttaarr  eessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Sim. Desde que se encontre no estado “Activo”, e não se encontre em nenhumas das situações seguintes: 

 Licença extraordinária; 

 Licença sem vencimento; 

 Suspensão de SME por decisão judicial; 

 Em exercício de funções a título transitório. 

44..  OOnnddee  ppooddeemm  sseerr  oobbttiiddaass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ssoobbrree  ooss  pprrooggrraammaass  ddaass  aaccççõõeess??  

As informações sobre as acções estão disponíveis em: 

 INA 

 Página de Internet - www.ina.pt 

 Secretaria Académica de Algés - Fátima Bento – Telf.: 214118739 – email: fatima.bento@ina.pt 

 Secretariado - Isabel Espada – Telf.: 214118744 – email: isabel.espada@ina.pt 
 

 GeRAP 
 Página de Internet do sigaME - www.bep.gov.pt (sigaME) 

 Centro de Contacto com Utentes (CCUT) pelo Telf.: 214 723 390 

 SECRETARIA-GERAL a que o trabalhador em SME se encontre afecto. 

55..  OO  ttrraabbaallhhaaddoorr  eessttáá  oobbrriiggaaddoo  aa  ppaarrttiicciippaarr  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Não. A participação nestas acções de formação ocorre em Regime de Autoformação4, em que o trabalhador 

assume voluntariamente a inscrição. 

66..  OOnnddee  ppoossssoo  sseerr  oobbttiiddoo  oo  bboolleettiimm  ddee  iinnssccrriiççããoo??  

O boletim de inscrição pode ser obtido em formato electrónico, disponível para download em: 

o www.ina.pt 

o www.bep.gov.pt (sigaME) 

Também pode ser obtido em formato papel junto das respectivas Secretarias-gerais. 

77..  PPooddee  oo  ttrraabbaallhhaaddoorr  iinnssccrreevveerr--ssee  eemm  mmaaiiss  ddoo  qquuee  uummaa  aaccççããoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Sim. Um trabalhador em SME pode inscrever-se em várias acções. No entanto, o acto de inscrição não 

confere automaticamente o direito de frequência da acção de formação, que está sempre sujeito à 

aceitação da inscrição por parte da GeRAP. 

88..  EExxiissttee  aallgguumm  lliimmiittee  mmíínniimmoo  ee  mmááxxiimmoo  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess??  

Sim. As acções de formação realizam-se com um limite mínimo de 8 participantes e com um limite máximo 

de 20 participantes. 

                                                           
4
 De acordo com o previsto no n.º 1, do art.º 24.º do DL n.º 50/98, de 11 de Março, alterado pelo DL n.º 70-A/2000, de 05 de Maio, e posteriormente 

pelo DL n.º 174/2001, de 31 de Maio, com as devidas adaptações. 

http://www.ina.pt/
mailto:fatima.bento@ina.pt
mailto:isabel.espada@ina.pt
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
http://www.bep.gov.pt/
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99..  OOnnddee  tteemm  ddee  sseerr  eennttrreegguuee  oo  bboolleettiimm  ddee  iinnssccrriiççããoo??  

O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data de 

início5 da acção de formação, para a GeRAP, por um dos seguintes meios: 

o Correio electrónico para o endereço ccut@inst-informatica.pt; 

o Fax para o CCUT pelo n.º 214 723 144; 

o Correio para a morada:– Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86   1070-065 Lisboa. 

1100..  OO  ttrraabbaallhhaaddoorr  tteemm  ddee  iinnffoorrmmaarr  aa  ssuuaa  SSeeccrreettaarriiaa--ggeerraall  ddaa  iinnssccrriiççããoo  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo..  

Não será necessário, dado que a GeRAP, no caso de a inscrição ser aceite, informará a sua Secretaria-geral. 

1111..  EExxiisstteemm  ccrriittéérriiooss  ppaarraa  sseelleecccciioonnaarr  ooss  ppaarrttiicciippaanntteess  nnaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Desde que sejam cumpridos todos os requisitos mencionados no programa da acção de formação, assim 

como o requisito relativo à situação de mobilidade especial do trabalhador, todas as inscrições são aceites, 

até ser atingido o número limite de vagas disponíveis. 

Após a recepção das candidaturas, e caso o nº de inscrições seja superior ao nº de vagas, a GeRAP procederá 

à selecção dos candidatos privilegiando, nesta ordem, os seguintes critérios: 

1) Frequência de outras acções pelo MOBILIes (preferência dada a quem não tenha realizado acções 

anteriores pelo programa MOBILIes); 

2) Antiguidade (preferência dada aos trabalhadores mais antigos em SME); 

3) Idade (preferência dada aos trabalhadores de maior idade). 

1122..  QQuueemm  iinnffoorrmmaa  oo  ttrraabbaallhhaaddoorr  ssee  ffooii  oouu  nnããoo  sseelleecccciioonnaaddoo??  

A GeRAP, findo o processo de selecção de candidaturas, informará os candidatos da sua condição de 

seleccionados ou não seleccionados, para a frequência das acções de formação. 

1133..  OO  ttrraabbaallhhaaddoorr  tteemm  ddee  ppaaggaarr  aa  iinnssccrriiççããoo  nneessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo??  

Não. Estas acções de formação são financiadas pelo Programa MOBILIes. Assim sendo, a frequência das 

mesmas é gratuita para os formandos. 

1144..  NNoo  ccaassoo  ddee  oo  ttrraabbaallhhaaddoorr  jjáá  tteerr  rreedduuççõõeess  nnoo  sseeuu  vveenncciimmeennttoo  ppoorr  tteerr  ooccoorrrriiddoo  uummaa  mmuuddaannççaa  ddee  ffaassee,,  

ccaassoo  ffrreeqquueennttee  eessttaass  aaccççõõeess  ddee  ffoorrmmaaççããoo,,  rreeccuuppeerraa  oo  sseeuu  vveenncciimmeennttoo  bbaassee  mmeennssaall??  

Não. A Lei n.º 53/2006, de 07 de Dezembro, refere no n.º 5 do art.º 24.º, que a recuperação do vencimento 

base no caso de frequência de acções de formação profissional, apenas se aplica apenas quando essas acções 

ocorram em contexto de reinício de funções, o que não é o caso destas que se realizam em Regime de 

Autoformação. 

1155..  SSee  oo  ttrraabbaallhhaaddoorr  ffrreeqquueennttaarr  uummaa  aaccççããoo  ddee  ffoorrmmaaççããoo  rreecceebbee  aallgguumm  cceerrttiiffiiccaaddoo??  

Sim. Está prevista a emissão de certificado de frequência que será entregue ao trabalhador no final da acção. 

Esta emissão está condicionada ao cumprimento das regras de assiduidade estabelecidas pelo INA. 

                                                           
5
 Poderão ser recepcionadas candidaturas em data posterior, não existindo, no entanto, garantia de que as mesmas sejam consideradas. 

mailto:ccut@inst-informatica.pt


   

 

CALENDÁRIO DE ACÇÕES 

DESIGNAÇÃO DO CURSO 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

LISBOA SETÚBAL PORTO AVEIRO BRAGA FARO BEJA ÉVORA 
CASTELO 

BRANCO 
VILA REAL 

WINDOWS, INTERNET E CORREIO ELECTRÓNICO  
11 a 

15/MAIO 

 

04 a 

08/MAIO 

11 a 

15/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

04 a 

08/MAIO 

04 a 

08/MAIO 

11 a 

15/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

29/JUNHO a 

03/JULHO 

O PROCESSADOR DE TEXTO WORD  
18 a 

22/MAIO 

11 a 

15/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

25 a 

29/MAIO 

11 a 

15/MAIO 

11 a 

15/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

25 a 

29/MAIO 

06 a 

10/JULHO 

A FOLHA DE CÁLCULO EXCEL  
25 a 

29/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

25 a 

29/MAIO 

01 a 

05/JUNHO 

18 a 

22/MAIO 

18 a 

22/MAIO 

25 a 

29/MAIO 

01 a 

05/JUNHO 

13 a 

17/JULHO 

OPTIMIZAÇÃO DO TRABALHO EM WORD 
20 a 

24/ABRIL 

04 a 

08/MAIO 
    

25 a 

29/MAIO 
   

OPTIMIZAÇÃO E GESTÃO DE DADOS EM EXCEL 
04 a 

08/MAIO 

11 a 

15/MAIO 
    

01 a 

05/JUNHO 
   

INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE ARQUIVO 
11 a 

15/MAIO 
      

01 a 

05/JUNHO 
  

ATENDIMENTO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
18 a 

22/MAIO 
 

25 a 

29/MAIO 
  

15 a 

19/JUNHO 
    

TÉCNICAS DE SECRETARIADO 
25 a 

29/MAIO 

01 a 

05/JUNHO 

01 a 

05/JUNHO 
       

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 
01 a 

05/JUNHO 
 

15 a 

19/JUNHO 
       

CONTABILIDADE E TÉCNICAS ORÇAMENTAIS 
15 a 

19/JUNHO 
 

22 a 

26/JUNHO 
       

COMO REDIGIR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
22 a 

26/JUNHO 
 

29/JUNHO a 

03/JULHO 
 

15 a 

19/JUNHO 
    

01 a 

05/JUNHO 



 
 

 
 

 

 

 

Boletim de Inscrição 

Programa MOBILIes – Acções de Formação Profissional (Regime de Autoformação) 

 

DEVERÁ SER PREENCHIDO UM IMPRESSO POR CADA ACÇÃO DE FORMAÇÃO QUE PRETENDA FREQUENTAR 

(PODERÁ FOTOCOPIAR ESTE IMPRESSO AS VEZES NECESSÁRIAS) 

 
 (por favor utilize MAIÚSCULAS no preenchimento) 

Identificação do candidato 
 
Nome  

                             

 
Número de B.I. 

         

 
Telefone contacto 

         

 
e-mail de contacto 

                             

 
Identificação da formação 
 
Designação do curso (conforme calendário) 

                             

                             

 
Data de início (dd-mm-aaaa) 

  –   –     

 
Local de realização do curso 

                             

 
 
Assinatura do candidato 
 
 
______________________________ 

 

 O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido e remetido, até 10 dias úteis antes da data de 
início da acção de formação, para a GeRAP, por qualquer um dos seguintes meios: 

 Correio electrónico para o endereço: ccut@inst-informatica.pt; 

 Correio para a morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86   1070-065 Lisboa; 

 Fax pelo n.º 214 723 144 
 

 Todos os candidatos serão informados pela GeRAP da sua condição de seleccionados ou não 
seleccionados, para a frequência das acções de formação. 

mailto:ccut@inst-informatica.pt

