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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 dar início a uma nova acção de operacionalização do Programa de Apoio 

à Requalificação de Pessoal em Mobilidade Especial (MOBILIes), 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 incidir, pela terceira vez, 
na medida destinada à Requalificação Profissional, a qual se traduz na promoção de um novo conjunto de 
acções de formação específicas. 

Considerando o levantamento de necessidades/preferências efectuado junto dos trabalhadores em SME no 

início do presente ano, os resultados das acções anteriores e os perfis mais procurados pelos organismos 

recrutadores da Administração Pública, foi elaborada a oferta formativa que se encontra em anexo. 

Estas acções de formação, sem qualquer custo de inscrição para os formandos, irão realizar-se durante o ano 

de 2010, nas capitais de Distrito e nalguns Concelhos, 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 

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

 

 GeRAP 

 Página da GeRAP – www.gerap-epe.pt 

 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. 

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. 

                                                           
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. 
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. 

http://www.ina.pt/
mailto:isabel.espada@ina.pt
http://www.gerap-epe.pt/
http://www.bep.gov.pt/
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2) Esta iniciativa prevê a atribuição de uma Bolsa de formação a cada formando, com um valor pecuniário 
fixo de 10 euros por cada dia de formação frequentado, com o objectivo de compensar o trabalhador 
pelos eventuais custos de deslocação e/ou alimentação subjacentes à frequência das acções de 
formação. 

O Instituto Nacional de Administração é a entidade responsável pela atribuição e pagamento da Bolsa. 

Critérios para atribuição da Bolsa: 

a) A atribuição da Bolsa tem um carácter universal, estando apenas dependente da assiduidade 
que o formando revele, durante a frequência da acção de formação. 

b) Não é devida Bolsa diária em caso de falta (justificada ou injustificada), ainda que a mesma 
ocorra apenas num dos períodos, da manhã ou tarde. 

c) Não é paga qualquer Bolsa em caso de desistência da acção ou da não atribuição de 
certificado de frequência por parte da entidade formadora. 

3) O boletim de inscrição, que se anexa, podendo ser fotocopiado, pode ser igualmente obtido em:  

 www.gerap-epe.pt 

 www.ina.pt 

 www.bep.gov.pt (sigaME) 

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

4) 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: GeRAP, EPE, Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86   1070-065 Lisboa 

5) Após a recepção das candidaturas, e caso o número de candidaturas seja superior ao número de 
vagas, a GeRAP procede à selecção dos candidatos privilegiando, nesta ordem, os seguintes critérios: 

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

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

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

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

7) 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. 

 

                                                           
3
 Poderão ser recepcionadas candidaturas em data posterior, não existindo, no entanto, garantia de que as mesmas sejam consideradas. 

http://www.gerap-epe.pt/
http://www.ina.pt/
http://www.bep.gov.pt/
mailto:ccut@inst-informatica.pt
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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. 

22..  UUmm  ttrraabbaallhhaaddoorr  ddaa  AAPP  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 

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

 

 GeRAP 

 Página da GeRAP – www.gerap-epe.pt 

 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  oobbtteerr  oo  bboolleettiimm  ddee  iinnssccrriiççããoo??  

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

o www.ina.pt 

                                                           
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:isabel.espada@ina.pt
http://www.gerap-epe.pt/
http://www.bep.gov.pt/
http://www.ina.pt/
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o www.gerap-epe.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. 

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: – GeRAP, EPE, 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 o candidato da sua condição de 

seleccionado ou não seleccionado, 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. 

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

http://www.bep.gov.pt/
mailto:ccut@inst-informatica.pt


Programa MOBILIes_2010: Acções de Formação Profissional – Regime de Autoformação  

    7 

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 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..  EExxiissttee  aallgguummaa  aajjuuddaa//ccoommppeennssaaççããoo  mmoonneettáárriiaa  ppaarraa  oo  ttrraabbaallhhaaddoorr  qquuee  ffrreeqquueennttee  aass  aaccççõõeess  ddoo  

MMOOBBIILLIIeess??  

Sim. Está prevista a atribuição de uma Bolsa de formação diária, no valor pecuniário de 10 euros, por cada dia 

de formação frequentado, para compensar o trabalhador de eventuais custos com deslocações e alimentação 

associados à frequência das acções de formação. 

1166..  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte o CALENDÁRIO de ACÇÕES em anexo  »»» 
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DISTRITO CONCELHO ACÇÃO DATA INÍCIO DATA FIM 

Aveiro 

Anadia Informática para Utilizadores - Avançada 05-07-2010 09-07-2010 

Aveiro 

Informática para Utilizadores - Inicial 28-06-2010 02-07-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 12-07-2010 16-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 25-10-2010 27-10-2010 

Reengenharia de processos 19-05-2010 21-05-2010 

Beja 

Beja Informática para Utilizadores - Inicial 05-07-2010 09-07-2010 

Moura Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 12-07-2010 14-07-2010 

Serpa Atendimento e Relações Públicas - Português 21-06-2010 25-06-2010 

Braga Braga 

Comportamento e Comunicação Pessoal  28-06-2010 02-07-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 13-09-2010 17-09-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 20-09-2010 22-09-2010 

Bragança 

Bragança 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 06-09-2010 08-09-2010 

Práticas de Gestão de Recursos Humanos 10-05-2010 12-05-2010 

Gestão da Produtividade individual 09-11-2010 11-11-2010 

Mirandela 
Gestão Administrativa de RH 24-05-2010 28-05-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo 21-06-2010 25-06-2010 

Castelo Branco Castelo Branco Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 15-11-2010 17-11-2010 

Coimbra Coimbra 

Técnicas de Secretariado 14-06-2010 18-06-2010 

Comportamento e Comunicação Pessoal 21-06-2010 25-06-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 06-09-2010 10-09-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 08-11-2010 10-11-2010 

Práticas de Gestão de Recursos Humanos 05-05-2010 07-05-2010 

Gestão de projectos 13-10-2010 15-10-2010 

Évora 
Évora 

Informática para Utilizadores - Inicial 12-07-2010 16-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho  01-09-2010 03-09-2010 

Regime de Vínculos e Carreiras 22-06-2010 24-06-2010 

Gestão de Mudança 25-10-2010 27-10-2010 

Reguengos de Monsaraz Atendimento e Relações Públicas - Português 28-06-2010 02-07-2010 

Faro 
Faro 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho  05-07-2010 07-07-2010 

Regime de Vínculos e Carreiras 16-06-2010 18-06-2010 

Gestão de equipas de trabalho 24-11-2010 26-11-2010 

Portimão Gestão Administrativa de RH 17-05-2010 21-05-2010 

Guarda Guarda Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho  02-11-2010 04-11-2010 

Leiria 
Leiria Informática para Utilizadores - Inicial  08-11-2010 12-11-2010 

Caldas da Rainha Informática para Utilizadores - Avançada 13-09-2010 17-09-2010 

Lisboa Lisboa 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 05-05-2010 07-05-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 10-05-2010 12-05-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 10-05-2010 14-05-2010 

Atendimento e Relações Públicas - Português 17-05-2010 21-05-2010 

Comportamento e Comunicação Pessoal 28-06-2010 02-07-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo 05-07-2010 09-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 17-05-2010 19-05-2010 

Informática para Utilizadores – Avançada (Word) 20-09-2010  24-09-2010 

Informática para Utilizadores – Avançada (Excel) 24-05-2010 28-05-2010 

Atendimento e Relações Públicas - Inglês 14-06-2010 18-06-2010 

Gestão Administrativa de RH 21-06-2010 25-06-2010 

Reengenharia de Processos 20-10-2010 22-10-2010 

Regime de Vínculos e Carreiras 18-10-2010 20-10-2010 

Avaliação do Desempenho - Dos Objectivos e das 
Competências aos Resultados: Monitorização 

06-10-2010 08-10-2010 

Código do Procedimento Administrativo 27-10-2010 29-10-2010 

Gestão de Projectos 10-11-2010 12-11-2010 

Código da Contratação Pública - empreitadas de obras públicas 15-11-2010 17-11-2010 

Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 17-11-2010 19-11-2010 

QUAR: Avaliação de desempenho dos serviços 22-11-2010 24-11-2010 

Portalegre Portalegre 

Informática para Utilizadores - Inicial  14-06-2010 18-06-2010 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 05-07-2010 09-07-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo   12-07-2010 16-07-2010 
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DISTRITO CONCELHO ACÇÃO DATA INÍCIO DATA FIM 

Elvas 

Informática para Utilizadores - Inicial 21-06-2010 25-06-2010 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 12-07-2010 16-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 22-11-2010 24-11-2010 

Porto 

Amarante 

Atendimento e Relações Públicas - Português 12-07-2010 16-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 27-09-2010 29-09-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 11-10-2010 15-10-2010 

Porto 

Comportamento e Comunicação Pessoal 24-05-2010 28-05-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 21-06-2010 25-06-2010 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 28-06-2010 02-07-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo 05-07-2010 09-07-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 06-10-2010 08-10-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 11-10-2010 13-10-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 18-10-2010 22-10-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 08-11-2010 12-11-2010 

Regime de Vínculos e Carreiras 03-05-2010 05-05-2010 

Reengenharia de Processos 28-06-2010 30-06-2010 

Vila do Conde 
Comportamento e Comunicação Pessoal  14-06-2010 18-06-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 15-11-2010 19-11-2010 

Santarém 

Salvaterra de Magos Informática para Utilizadores - Inicial 15-11-2010 19-11-2010 

Santarém Informática para Utilizadores - Inicial 22-11-2010 26-11-2010 

Tomar Gestão de Documentos de Arquivo 28-06-2010 02-07-2010 

Setúbal 

Alcácer do Sal Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho   24-05-2010 26-05-2010 

Almada 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 10-05-2010 14-05-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 17-05-2010 21-05-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo 24-05-2010 28-05-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 31-05-2010 02-06-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 14-06-2010 18-06-2010 

Atendimento e Relações Públicas - Português 12-07-2010 16-07-2010 

Barreiro 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 17-05-2010 21-05-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 24-05-2010 28-05-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 14-06-2010 16-06-2010 

Gestão de Documentos de Arquivo 14-06-2010 18-06-2010 

Santiago do Cacém Tecnologias e Organização do Trabalho na Área Administrativa 28-06-2010 02-07-2010 

Montijo Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património     24-05-2001 28-05-2010 

Sesimbra 

Atendimento e Relações Públicas - Português 24-05-2010 28-05-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 07-06-2010 09-06-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 28-06-2010 02-07-2010 

Setúbal 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 14-06-2010 18-06-2010 

Informática para Utilizadores - Inicial 21-06-2010 25-06-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 28-06-2010 30-06-2010 

Seixal 

Informática para Utilizadores - Inicial 14-06-2010 18-06-2010 

Atendimento e Relações Públicas - Português 14-06-2010 18-06-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 21-06-2010 23-06-2010 

Gestão do Aprovisionamento, Stocks e Património 21-06-2010 25-06-2010 

Informática para Utilizadores - Avançada 12-07-2010 16-07-2010 

Viana do Castelo Ponte de Lima 
Informática para Utilizadores - Inicial 06-09-2010 10-09-2010 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 13-09-2010 15-09-2010 

Vila Real 

Chaves Informática para Utilizadores - Inicial  20-09-2010 24-09-2010 

Peso da Régua Informática para Utilizadores - Inicial  27-09-2010 01-10-2010 

Vila Real 

Tecnologias e Organização do Trabalho na Área Administrativa 20-09-2010 24-09-2010 

Contabilidade e Técnicas Orçamentais 11-10-2010 15-10-2010 

Comunicação Administrativa e Organizacional 18-10-2010 22-10-2010 

Viseu Viseu 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 18-10-2010 20-10-2010 

Reengenharia de Processos 17-11-2010 19-11-2010 

Regime de Vínculos e Carreiras 26-05-2010 28-05-2010 
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Boletim de Inscrição 

Programa MOBILIes 2010 – 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/telemóvel de contacto para confirmação 

           

 
  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

