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Formação Modular
Certificada

Formação Modular Certificada
Condições de Acesso Gerais
≥ Idade igual ou superior
a 18 anos;
≥ Ativos desempregados
ou empregados

AEBA promove formações de
frequência gratuita para activos

Condições de Acesso
Formação níveis 2 e 4

Este tipo de formação visa a elevação dos níveis
de qualificação de activos, através da frequência de
ações de formação de curta duração. Realizados no
quadro de um percurso formativo, os módulos visam
a obtenção de uma qualificação correspondente
a uma determinada saída profissional. Trata-se
de uma excelente oportunidade de completar a
formação dos seus ativos.

Nível 4 – Formação Tecnológica
e de Base: destinadas prioritariamente a adultos detentores
de habilitações entre o 9º ano de
escolaridade e o 11º ano.

Nível 2 – Formação Tecnológica
e de Base: destinadas prioritariamente a adultos detentores
de habilitações entre o 4º ano de
escolaridade e o 8º ano;

Nota: Alunos detentores de habilitação superior (12º ano ou grau
universitário) podem frequentar
estas ações desde que: estejam,
numa situação comprovada de
desemprego, ou, estando empregados, até ao número máximo de
dois participantes por ação.
Apoios concedidos
≥ Subsídio de alimentação (4,27
euros/dia) de formação, com um
mínimo de três horas de formação/dia (no caso de formandos
empregados, apenas têm direito
a auferir deste subsídio, se a
formação decorrer em horário
pós-laboral)
≥ Subsídio de transporte
(sujeito a aprovação)

AEBA tem novo posto dos CTT A AEBA acaba de criar um novo posto dos CTT para a sua maior comodidade. Beneficie de todos
os serviços dos Correios, no balcão da sua associação.
Mais informações: Tel. 252 403 860 · geral@aeba.pt

Testemunhos
associados da aeba valorizam formação modular certificada

COMO ME POSSO

vítor daniel da silva ferreira dias
tecidos pinheirinhos

CANDIDATAR?

As Formações que tenho na AEBA são muito instrutivas, tanto
a nível pessoal como profissional. São cursos onde aprendemos e confraternizamos, conhecemos colegas novos e abrimos
o nosso leque de amizades.

armindo padrão
armaco – comércio de têxteis, lda.
Tive a possibilidade de frequentar algumas formações, ministradas por brilhantes profissionais, desde os formadores ao
pessoal administrativo da AEBA. Não posso também deixar de
realçar as excelentes instalações e equipamentos. As formações foram positivas, objetivas e transmissoras de conhecimento, contribuindo para o meu enriquecimento a nível pessoal e profissional.

teresa paula ferreira de sousa
churrascaria “os sousas”
As várias ações de formação que tenho realizado na AEBA têm
sido importantes a vários níveis: a nível profissional, formações
como Higiene e Segurança Alimentar, e HACCP, levaram-me
a ter um melhor entendimento dos procedimentos que devem
ser tomados num local de trabalho como o meu; já por outro
lado Marketing ajudou-me a criar e reestruturar de uma maneira mais positiva e mais produtiva a publicitação da minha
empresa; e finalmente línguas como o Inglês, por seu lado, levaram-me a ter uma maior facilidade de contacto com clientes
de dialetos diferentes.

Os interessados
devem proceder ao
preenchimento
presencial, na receção
da AEBA, da ficha de
inscrição, acompanhada
da seguinte
documentação:

Certificado
de habilitações
bi e contribuinte /
cartão do cidadão
comprovativo da
situação face ao
emprego (declaração
do centro de
emprego, no caso de
desempregado, ou
recibo de vencimento,
no caso de empregado)
nib
1 fotografia
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