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UNIAO DAS FREGUESIAS DE A.GUALVA

-

E

MIRA SINTRA

ASSEAABTEIA DE FREGUESIA

DEUBERAqAO DA ASSEMBTETA DE FREGUESTA

DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE AGUATVA

E

MIRA SINTRA

Nos termos do ort.o 57.o, n.os 3 e 4 do RJAL oprovodo pelq Lei n.o 75/2013,

setembro; ort.o 34.o,

pelo Decreto-Lei

n.os

de

12 de

4 e 5 do Codigo do Procedimento Administroiivo oprovodo

n.o 4/2015

de Z de joneiro, sob proposto do Junto de Freguesio, o

Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, oprovou

em minuto o texto do deliberogdo tomodo no
referente oo Ponlo Seis com o proposto
"Escolo Beiro Aguieirq

-

SessGio Ordin6rio

n.o JF 100.2020,

de

26.O6.2U20,

Prolocolo q celebrqr com o

Escolq Profissionol" poro um est6glo ndo remunerodo de

Cormelo Prozeres do Espfrito Sonlo no dmbilo do curso de T5cnico de Gesldo do
Ambienle, que se onexo.
VOTAQAO: Aprovodo por unonimidode.

Votos
A Fovor
Contrq
Abstenc6es

Totql

PS

PSD

CDS/PP

cDu

BE

t7

l0

2

I

2

I

IND

0
0

I

Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, 26 de

junho de 2020

I

AVENTDA TrMoR LoRosAE, 10. LoJA 14,273s-s93 AGUALVACACEM
RUA ANTONlo NUNEs sEeuEtR A, 168,273s-054 ncueLvecncEM
TELEFoNE 219 145 487 FAX 219 145
TELEFONF 219 188 540
FAX 219 146 129 EMA|L gerol@jf-oguolvomirosintro.pt
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Proposlo n.o JF 100/2020

Protocolo o celebror com o "Escolo Beiro Aguieiro - Escolo Profissionol" poro um
est6gio ndo remunerodo de Cormelo Prozeres do Espirilo Sonlo no dmbito do curso
de T6cnico de Gestdo do Ambiente
Considerondo o pedido formulodo pelo "Escolo Beiro Aguieiro - Escolo Profissionol" poro
integro o oluno Corme/o Prozeres do Espirito Sonfo, poro o reolizogdo no Junto de Freguesio
do estogio no ombito do curso de no dmbito do curso de T6cnico de Gestdo do Ambiente,
que se junto em onexo e se considero como porte integronte do presente proposto.
Considerondo que o reolizoEdo deste estdgio ndo remunerodo, com um totol estimodo de
40 dios, 6 ben6fico poro o Junto de Freguesio.
Considerondo os hobilitogdes ocodemicos jo odquiridos por Cormelo Prozeres
Sonfo no que diz respeito o gestdo ombientol.

Considerondo que o ovoliogdo ombientol do biodiversidode
objeto de especiol otengdo duronte este est6gio.

do

Ribeiro

do

Espirito

do Jordo

sero

Considerondo os compet6ncios de opreciogdo e fiscolizoEdo do Assembleio de Freguesio
definidos no olfneo j) do n." 1 do ortigo 9.o do Lei n.o 7512013, de l2 de setembro.
Considerondo os compet6ncios definidos no olineo e) ortigo l9.o do Lei n.o 75/2013, de
de setembro.

12

Proponho que se delibere, oo obrigo do enquodromento legol ocimo referido:

l.

o

do

Espirito Sonfo em estdgio ndo
remunerodo o reolizor no Junto de Freguesio, com o durogdo estimodo de 40 dios e com
o reservo do oprecioedo definitivo do Assembleio de Freguesio.

Aceitor receber

formondo Carmelo Prozeres

2. Notificor o "Escolo Beiro Aguiei,ro - Escolo Profissionol" desto decisdo.
3. Remeter d Assembleio de Freguesio, poro o outorizogdo do celebrogdo do presente
Protocolo poro estogio entre o "Escolo Beio Aguieiro - Esco/o Profissiono/" e o Unido de
Freguesios de Aguolvo e Miro Sintro, nos termos e condigOes do referido minuto.

AguolvoCoc6m, l6 de junho de

2O2O

x'6 \
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Frequesia
Assinado oor: CARLOS MIGUEL NUNES CASIMIR0 PEREIRA

nunnnr6utoNUNEssEeuE|RA, t68,2z3s-o54AGUALVACAcEM
TELEFONE 219 188540

|

FAX 219 146

r29

|

EMA|L

I

AVENTDATTMoRLoROSAE, 10, 1oJA 14,2735-593AcuALVAcAcEM
FAX 219
TELEFONE 219 145487

gerol@jf-oguolvomirosintro.pt
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Proposto n.o JF 100/2020

Protocolo o celebror com o "Escolo Beiro Aguieiro - Escolo Profissionol" poro um
estdgio n6o remunerodo de Corme/o Prozeres do Espirifo Sonfo no Ombito do curso
de T6cnico de Gestdo do Ambiente

Deliberogdo: Aprovodo
Unonimidode

Votos o fovor
Presidente
Corlos Cosimiro

\

Secretorio
DOmoso Mortinho

X

Tesoureiro
1."

Presidenie

Presidente
Corlos Cosimiro

DAmoso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Costonho

Jodo Costonho

Vogol

1." Vogol
Helenq Cordoso

2." Vogol

Heleno Cordoso

2." Vogol

3." Vogol
Ricordo Vorondos

4." Vogol
Victor Feneiro

Iotol

{

X
X
6

2.'Vogol
Crislino Mesquito

Cristino Mesquilo

3.'Vogol

3." Vogol

Ricordo Vorqndos
4.o

T

Secretorio

Ddmoso Mortinho

1."

I

Corlos Cosimiro

Secret6rio

Heleno Cordoso
Cristino Mesquito

Mqiorio

Absteng6es

X

Vogol

Reprovodo

Votos contro

Tesoureiro
Jo6o Costonho

K
E

Ricordo Vorondos

Vogol

4." Vogol
Victor Feneiro

Victor Feneiro

9

Tofol

O

Totol

Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.06.18, pqro efeitos do disposio nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.', do Lei n.o 7512013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n.o 6 do ortigo 34.' do
C6digo de Procedimento Administrqtivo.
O Presidenie:
O Secret6rio:
O Tesoureiro:

O

1.o

Vogol:

O 2.'Vogol:

G,-rhvla

rdq€ce-k-.'

Q 3." Vogol:
O 4.o Vogol:

RUAANToNIoNUNESSEQUEIRA,
TELEFoNE 219 188 540

|

168,273s-os4ecunLvncRcEMlAVENIDATtMoRLoRosAE,to,LojAt4,273s-sggncuLLvncecElur
t29 | euntL gerol@jf-oguolvomirosintro.pt I TELEFoNE 219 t4s 487 | FAX 219 145 5ot

FAX 219 146

2 tz
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fxms. Diretoro Olgo Alves

Escola Beiro Aguieirq

FormoE6o

Profissionol, Lds.
Ruo da Costq do Sol, noZ,

3364427 Penocovo
L

IrossA REFgRgxcr{

DATA

VOSSA REFEREIICIA

247 - BB-4
ASSUNIO: Contrclo

OATA

a2-a6-2420

de Erldglo e Profocolo de Cooperogdo

No seguimento do vosso pedido de reqlizqgdo do Formog6o em Contexto de
Trsbslho ds qluno Cormelo Prozeres do Espirito Sonto, remetemos o Contrqto de
Estdgio e o Protocolo de Coopercrg0o devidomenle qssinodos e corimbodos. pelo
que solicitomos o devoluE0o de um exempiar de cqdo"
Poderfio iguohnenie devolver-nos o exemplor do controiCI pora entregc d oluno.
Com os melhores curnprimentos.

/PS

Ri,A ANTONTC NUNES SEQU8IRA, \4*.2735454 eGUAlveCeC*M I AVFNIDA rIMOR TOROSAE l3' LOjA l4, 2735-593
ieLEFONf 21? 145 d.87
EMA.lt gerul@jf-opuolv{)miro$in1rq.pl
IFTEFCNE 2l? 188540 FAX 2le 146 129

|

|

i

AGuRlvaclcEla

|

FAX ?19 145
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FROTOCO LO DE CO

6 EBA- FormagSo Profissiona|,
A EscoLA BE|RA AGu|EIRA, cuja entidade proprietaria
l-da.. com rnorada em:
Rua da Costa do Sol no2, 3360 '327 Penacova

Telefone: 239 470274

Rodqiques
representada por gandra Marsarida Fprreir?

e doravante designada

por

eEmpresallnstituigso:JuntadeFreguesiadeAgualvaeMirasintra
2735-054 Agualva-cac6m
Morada: Rua Antonio Nunes sequeira, 169
Telefones : 219188540 | 219188551
*
Local
Atividade principal: $ervigo P0blico Autarquia
rro

Representada Por:

e doravante designada Por

Instituigio B,

protocolo de cocpera$ao
decldem, Pol rnrituo acordo' celebrar um
*:
nos seguintes termos
*Sob reserva de apreciagSo da Rssemnteia de Freguesia

F.scrh i\otissiondl Bcm Aprtrt)ra
r 11360-l:j irsnacnla
1i1 330 ,l?0 li$ " F""nlatl: ge*ili]]lreua-rrgrittra

EBA

.

Rra Cesta ds $o1, 3

';t

|"q$

pRoJgsolo pE cooPHRAcA,o
Artigo

1 - O presente protccolo tern como objetivas:

a) Froporcionar aos formandos da Instituigflo A urn coniacto privilegiado com a prAtica
profissional da sua drea, complementando assim, de forma aplicada, a sua forrnagfio.

b) Favorecer sua passagem A vida ativa, atrav6s da descoberta do valor e das exigencias

d0 trabalho, do$ crit6rios de qualidade e rentabilidade, do custu do erro, do segredc
profissional, da responsabilidade da imagem de marca, da impcrtAncia das capacidades
de iniciativa e comunicagio, do respeito pelas hierarquias...

clAprofundar as relaqies Escola - Empresa, passibilitando

*

Instituiq8o B o contacto com

a ofe(a de formagio atualmente existente.

Artig*l 2 - A lnstituigfro A compromete-se

a:

a) Disponibilizar jovens estagiArios para desenvolverem fung6es na Instituig6o B.

h) Desenvolver eventuais aEdes de formagio de interesse parc a Instituiq&o

B.

c)Apoiar a Instituigdo B, dentro das suas possibilidades, sempre que tal seja solicitado.
d) Divulgar a Instituig&o B junto de outras instituigdes nacisnais e internacionais.

Artigo 3 - A /nsfrfuig&o B cgmpromete-se, por sua vez, a:
a) Cnntribuir para a formagfro dos formandos da Institui?ao A, facultando estiigios de
cufta / m6dia durag5o, n6o remunerados, mediante plano a acordar caso a f,a$o.

b)

Divulgar

o

trabalho desenvolvido,

no Ambito deste

protocolo, junto

de outras

instituigOes.

Artigo 4 - Mais se acorda que

0

presente protocolo tern inicio na data da sua assinatura, prolongando-se no rempo,
salvo se algum dos outorgantes pretender a sua rescisSo, obrigando-se a informar o outro
num prazo rninimo de 30 dias.
Psnacova, em 1 dejunho deZ0ZA
{Este protocolo 6 assinado em dois exemplares, para cada uma das partes envolvidas)

A Instituigio

A,

A Instituigin B

EBA

"

[sc+ia Pr.rtis;unal ji;*ln nrwerirr

R.{a fosts iio Soi.
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CONTRATO DE E$TAGIO

Formando:

Curso:
Nivel:

lV

T6cnico de Gestio do Ambiente
Ano escolar:

30

Ano letivo: 3S1912029

Agualva e Mira
Instituigao de acolhimento; Junta de Freguesia de
Sintra

A ESCOLA BEIRA AGUIEIRA - ESCOLA PROFISSIOT*AL. cuja entidade proprietdria
EBA- Formagfro Frofissional, Lda., com morada em:
Costa do Sol, n.o 2, 3360 - l!7 penacova
Telefone: ?39 47A27A

representada

por Sandr3 lsafggllda

f,,prreira Rodriques

e doravante designada

por

Escola,

a rmpresa / Instituigio: Junta de Fregueria de Agualva e Mira $intra
Morada: Rua Antonio Nunes sequeira, 168, 273s-054 Agualva-cacdm
Telefones: 21 9188540 I Z1}48ASS1
Atividade principal: ServiEo publico

* Autarquia Local

Representada por: Carlos, Miquel Nunes Casilniro Pereira e doravante designada por
Instituigio de acolhimento,

e, ainda, o

Formando Sa

Tftulo

de

Resid6ncia no 07273QRS5, data de nascimento 24144'2001, telefone gZ91677iB e
morada Rua Costa do Sol, no2, penacova,3360-317 Penacova, doravante designado por

fetagiirio,
Artigo 1 - O est6gio tem como objetivo proporcion ar ao formando um contacto
privilegiado com a prdtica profissional da sua 5rea, complementando assim,
de uma
forma aplicada, o seu plano de formaq6o. Para al6m dieso, pretende-se favorecer a sua
passagern * vida ativa, atravds da descoberta do valor e das exigencias
do trabalho, dos
critdrios de qualidade e rentabilidade, do custo do erro, do Jegredo profissional, da
responsabilidade da imagem de marca, da importdncia das capaiidades de iniciativa
e
comunicagio, do respeito pelas hierarquras"
Artigo 3 - Este estdgio terd inicio em 01/9612020 e conclusio em 2gl07l2A2O
{40
dias de estigio).
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Artigo 3

- O hordrio seri estabelecido de acordo com as conveni6ncias da

lrtstituigfro de acolhimento, na base das 35 horas semanais (7 horas por dia), e prevendo,
pelo menos, um dia de descansc sernanal.

Artigo 4 - A Escola estabelecerA com a lnstituig*o de acolhimento um Plano de
Trabalho Individual, que ser6 anexo a este contrato, e acompanhar6 periodicarnente o
seu decorrer. Designa corno Orientador de Estdrgio, Olga Maria $im6es Alves, que
quem compete
,,.DiTe.tgfq, de C**rsq ,,,,-, e a
desernpenha na Esiola as flrngses de
sllPervisionar t6cnica e pedagogicamente o Estagi6rio"

Artigo 5 - A lnstituigao de acolhimento orientarA diariamente o Estagi*rio, que

designa como
desempen[ard funqoes de acordo com a sua formagio tdcnico-prdtica, e
que desempenha as
Monitor de Estagio Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira'
e acompanharii a
apoiard
ia. O Monitor
te de
flrng6es de Pre
bem c6mo o avaliara atrav6s do preenchimento
evotugao Oo@o,
do foimukirio de avaliag6o fornecido pela Escola'
E$tagidri0 estard coberto pelo $eguro Escolar, pafa os acidentes
no trajeto entre esta e
pessoais eientualmente oiorridas na Instituigio de acolhimento ou
o seu aloiamento.
qualquer relagio laboral
Artigo 7 - Este est*rgio n6o 6 remunerado nem representa
do Estagidrio csm a Instituigio de acolhirnento'

Artigo s -

o

comprsmete-se a respeitar o horArio estabelecido' as
higiene e seguranga vigentes na
orientag6es dadas pelo Monitor e as normas de trabalho,
forga maior, devendo avisar a
lnstituigio de acolhimento; s6 podera faltar por motivos de
com brio e re$pon$abilidade as tarefae
lnstituigao e informar a Escola; procurara realizar
obriga-se a apresentar um
propostas e cultivar boas relagoes de trabalho. No final
de acolhimentorelat6rio sobre o trabalhs desenvolvido na Instituigflo
incumprimento deste contrato, qualquer dos
Artigo g - Ern ca$o de grave
'desde que infornre previamente as outras partes
outorgantes Pode P6r-lhe termo,

Artigo

I - o Estagiario

envolvidas.

Lrtigo 10 - Mais se acorda que

Penacovi, em 1 de junho de 2020
partes envoividas)
(Este contrato e asslnado em tr6s exemplares, para cada uma das

A Escola
A

Instituiqio de acolhimento

O

EstagiArio

(se rnenor de

I

idade

a
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t's313 J.o J,)1, j " li6$-3ll Punaclur

EI)A - lirccir
ll.ila

'f i ::t J:0 ll3 ' !:-nril. trll'tiibeir*-agt:e:ra

pi

p* ? $Wz* [::: ffi

HSfi#*-A Fm#ffiS5ttrtrd&L

affi**ffiItffiilR*

FORMAqAO
EM
CONTEXTO DE TRABALHO

- CADERNETA-

*d.i-$ ilS5ao

Fxrn S

FoR.MAqAo

nu coNTEXTo

DE TRABALHo - FCT
CADERNETA

t1d:* i?i)f il.{}{i+

w&xft.^fiu|;$nA

(a preencher pela Entidade Enquadradora - Monitor)

ESCOLA BEIRA AGAIEIRA - EBA
ENTIDADE
ENQUADRADORA
ALUNO/FORMANDO

Designagdo

Social:

-

Formagdo ProJissional, Lda.

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra

Monitor (es) Carlos Casimiro Telefone (s) 219188540 Email: geral@jf-agualvamirasintra.pt
Nome: Carmela Prazeres do Espirito

Santo

Telefone: 929167718

Saida Profrssional: T6cnico de Gestio do Ambiente (2017/2020)
Duragdo da FCT: 1 de junho a 28 de

F-falta / P

julho de 2020 (40 dias a 7 horas por dia)

alta iustificada/ falta iniustificada/ dia de

a

z
IJJ

a
rrl

F
a
r']
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EBA - Escola Profissional Beira Aguieira
Rua Costa do Sol, 2 { 3360-327 Penacova
Tel.: 239 470 270 i E-mail: geral@beira-aguieira.pt

eou.**g

rI)#ao

fl::;* GI

PRESENCA

OBSERVACOES

F-falta / P-presente

(Falta justificada/ falta injustificada/ dia de reposigSo)

a
(->

4
u.]
a
trl
rrl

-F
a

(,

Avaliac6o do estasi6rio pela entidade de acolhimento
I - INTRODUCAO
Ap6s uma breve descrigdo das atividades/ tarefas desenvolvidas durante o perfodo da Formagdo em
Contexto de Trabalho, pedimos o favor de avaliar o estagi6rio que acompanhou, colocando uma cruz na
opgdo corretq de cada um dos itens constantes dos quadros anexos.

Devem ignorar-se os itens ndo aplicdveis ao est6gio em presenga.

Em caso de dirvida em relagdo d opgdo escolhida, deve clarificar-se a situagdo no espaQo reservado
aos comentdrios finais. A titulo de exemplo, no item "Assiduidade", pode acontecer que o formando tenha
faltado justificadamente, por doenga devidamente comprovada.
Agradecemos tamb6m gue, ap6s o preenchimento dos quadros, acrescente os comentdrios
complementares julgados relevantes para uma fiel avaliagdo do perfil profissional do formando.
2 _ PLANO DE ESTAGIO

EBA - Escola Profissional Beira Aguieira
Rua Costa do Sol.2 3360-327 Penacova
Tel.:239 470 270 * E-mail: geral@beira-aguieira,pt

'

OESCRICAO SAMARIA)

0".*3 tlzczc

E

f

3 - AVALIACAO

QaADRO A

ASSIDUIDADE

PONTUALIDADE

MOTTVAQAO

ADAPTABILIDADE

COMTINICACAO
INTEGRAQAO
EM
EOUIPA
ATITUDE
PERANTE O
TRABALHO

- POSTaRA

Faltou a uma
ou duas sess6es
de trabalho

Faltou at6
l0 % das

Faltou a mais

sess6es

das sessdes

Poucas

Muitas

VEZES

VEZES

atrasado

atrasado

Requer

Requer

estimulo

estimulo
continuo

Sem motivacSo

ocasional
Boa capacidade

Reage bem,

Adapta-se com

de adaptagdo a
novas situac6es

se devidamente

dificuldade

Ndo suporta a
variabilidade

esclarecido

ds alteracdes

das condic6es

Dialogava de
forma a inspirar
confianca

Prezava

Comunicava

Revelou muitas

Nunca faltou

Sempre pontual

Muito motivado

Foi elemento
ativo e
preponderante

Foi diligente,
cumpridor e

o di6logo e

foi

Nunca pontual

s6 quando

dificuldades

melhorando

interpelado

de comunicacSo

Integrou-se e
cooperou
com o grupo

Integrou-se com
cooDerou Douco

em equipa

Ativo, foi

Realizou apenas
minimamente as

Foi relutante
face irs tarefas
nronostas

melhorando
o desempenho

zeloso

del0%

dificuldade

e

tarefas propostas

Ndo conseguia
trabalhar

QAADRO B _ COMPETENCIAS
Possui os
conhecimentos

Est6 apenas

Ndo possui

minimamente

essenciais

nreoarado

os pr6-requisitos
b6sicos

Domina todas as

Domina os

Domina apenas

N6o domina

t6cnicas pr6prias
da atividade

processos

as t6cnicas

os processos

fundamentais

de rotina

fundamentais

Prepara e
executa perfeita/
tarefas pr6ticas

Prepara e
executa satisfazl
tarefas pr6ticas

56 as executa
se acompanhado

dificuldades nas

e encoraiado

tarefas pr6ticas

Organizado,
elabora rigorosa/
nlanos de acSo

Se orientado,
elabora correta/
planos de acSo

Se orientado,

apenas planeia
tarefas de rotina

Desorganizado,
tem dificuldades
em olanear

Se solicitado

Tem dificuldade

Apenas aplica

encontra novas
soluc6es

em produzir

solug6es

ideias novas

i6 testadas

N6o observa

Muito
TEORICAS
TECNICAS
E

TECNOLOGIAS
PRATICAS

ORGANIZAQAO
E

PLANEAMENTO

CzuATIVIDADE
NORMAS
DE
SEGURANCA
UTILIZAQAO
DE FERRAMENTAS
E MAOUINAzuA

conhecedor e
atualizado

E muito
imaginativo
inovador

e

Utiliza usual/
adequados

Necessita de ser
constantemente
supervisionado

necessSrias com

Progrediu,
correspondendo

essenciais com

N6o sabe
utilizar as

desenvoltura

ao solicitado

dificuldade

necess6:rias

Conhece e
respeita sempre
as norTnas

Utiliza

as

Escola Profissional Beira Aguieira
Rua Costa do Sol. 2 * 3360-327 Penacova
Tel.: 239 470 270 t E-mail: geral@beira-aguieira.pt

os

procedimentos

QUADRO
EBA -

Tem muitas

Utiliza

as

as norTnas

de seguranca

C. DESEMPENHO
rrcd'."'.!l

,lffizo [::.:-

H

LIDERANQA

Assume a
responsabilidade

Lidera Quando
domina a tarefa

e lidera naturall

a executar

Tem dificuldade

Ndo se assume

em impor-se
naturalmente
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3 - COMENTAMOS

POR FAVOR ENVIAR PARA:
Olga Maria Sim6es Alves
(Diretora do Curso: T6cnico de Gestdo do
Ambiente)
Escola Beira Aguieira - EBA

-

Formagdo

Profissional, Lda
Rua Costa do Sol, no2
3360

O Formando

EBA - Escola Profissional Beira Aguieira
Rua Costa do Sol, 2 * 3360-327 Penacova
TeI..239 470 270 * E-mail: geral@beira-aguieira.pt

327 Penacova
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RECEBIDO
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Geral - JF

lva Mira
olga.alves olga.alves <olga.alves@beira-aguieira. pt>

De:

segunda-feira,20 dejaneiro de 2020 15:54
Geral - JF Agualva Mira Sintra
RE: Pedido de estigio curricular
contrato_de_estdrgio-Carmela-3oano.doc; protocolo-de-estdgio-Carmela.doc;
Caderneta_de-est5gio-3oano-Carmela.docx

Enviado:
Para:

Assunto:
Anexos:

Bom dia,

j6 agradego a confirmagdo do est6gio. Junto envio o Protocolo de CooperagSo, o Contrato de EgagqJ + .,
Cuniculari a Caderneta de Avaliagdo referente d aluna Carmela Prazeres, para que possam ana[ry[ e'- ' j nJ

Desde

preencher com os dados da vossa empresa. Ap6s preenchimento, agradego o envio
posteriormente enviar por correio, devidamente assinados pela Diretora

p9\f,/nryQ$*-n-

tfk*y$?)tY,

--{om

os melhores

cumprimentos,

A Diretora de Curso,
Olsa Alves
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Em 6 de Novembro de 2019 as 10:47 Geral - JF Agualva Mira Sintra <getal@if'
agualvamirasintra.pt> escreveu:
Bom dio Exmo. Senhoro Olgo Alves,

No seguimento do seu emoil, incumbe-me o Senhor Presidente do Junto de
Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro, Corlos Cosimiro, de referir o disponibilidode do
outorquio poro o ocolhimento do oluno.

Alentomente,
Potrlcio Silvo
FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA

Telefone 219188540 Fox 219146129
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poro responder oos cidoddos de formo mois ropido e eficienle, o Junto de Fregueslo
desenvolveu o oplicoedo poro telemovel "Observot6rio Espogo P0blico", disponlvel poro
downlood grotuito no "Google Ploy Store". Poro o registo dos oconOncios pode tombem
uiilizor o poriol do Jun'to de Freguesio www.jf-oguolvomirosiniro'pt/espocopu

blico/ooservotorio-espoco-publico/

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
s6o confidenctais e
Nos termos do Regulamento Geral de ProtegSo de Dados, esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos

destinam-se ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem s6o dirigidos. Qualquer outra utilizagSo, distribuigSo,
mensagem por engano
reencaminhamento, impresseo ou copia desta mensagem 6 expressamente proibida. Se recebeu esta
devera destrui-la e informar o remetente.
POR FAVOR PENSE NO AMBiENTE ANTES DE IMPR1MIR ESIE DOCUMENTO

De: olga,alves olga,alves Imailto:olqa.alves@beira-aguieira'pt]
Enviada: quinta-feira, 31 de outubro de 2019 15:58
Para : qeral@jf-agualvamirasintra.pt
Assunto: Pedido de est5gio curricular

Exmo. Sr.
Formagdo Profissional, Lda, inclui na sua oferta formativa o Curso T6cnico de
um
Gest6o do Ambiente. Trata-se de um curso profissional que confere aos formandos
de
Certificado de Habilitagdes equivalente ao 12o ano do ensino secundArio e um Certificado
26
de
de
Portaria90612005
na
previsto
Profissional de nivel IV, tal como est6

A EBA

-

eualificagdo
Setembro.

Conforme o Plano Curricular do Curso que apresentamos em anexo, os formandos realizam

770 horas de Formagdo em Contexto de Trabalho distribuidas pelos tr6s anos de forma96o.
E neste quadro que a turma do 3o ano deste curso irdrealizar a sua Formagdo e4. Cgntelto
no final do corrente ano letivo, especificamente durante o perfodo dgrl de iunho..--,
-'d.e.Trabalho
zl ae lutno ae itii0i\

''u

Neste contexto, e tendo Bm-aluno ftue *monstra vontade de realizar a sua Formagdo em
Contexto de Trabalho nq{ag"a_da-_e{ggagaopmbiental, agradeciamos que nos informasse
sobre a possibilidade de o ieceUei ro sentiilo da realizaEiio de estilgio curricular que
contribua para asua formagdo pr6tica e p.Ira a sua progressSo em termos dos conhecimentos
na 6rea.

Naturalmente que tal trabalho dever6 ser enquadrado nas vossas atividades e corresponder
is vossas necessidades de modo a que a vossa instituigdo possa, ter um retorno positivo desta
atividade de formagdo em contexto de trabalho.
para melhor elucidar as compet6ncias que os nossos formandos desenvolvem ao longo da
sua formagdo, enviamos em anexo o Plano curricular do curso onde se encontram as
disciplinai do elenco curricular e a respetiva cargahordria, e o Referencial de Formagao e
Emprego que esclarece as competdncias e, indiretamente, as possiveis areas de trabalho.
Agradecendo antecipadamente a atengdo que venha a conceder-nos, aguardamos uma
resposta a este nosso Pedido.
l

\

Olga Alyeq_1
Orientadora de Curso

Geral - JF Agualva Mira Sintra
De:

Enviado:
Para:

Assunto:
Anexos:

olga.alves olga.alves <olga.alves@beira-aguieira. pt>
quinta-feira, 31 de outubro de 2019 15:58
geral@f-ag ualvam irasintra. pt
Pedido de est6gio curricular
TEC AMBIENTE 201 9-2020.pdf
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Exmo. Sr.
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A EBA - Formagdo Profissional, Lda, inclui na sua oferta formativa o Curso T6cnico de Gestdo do
Ambiente. Trata-se de um curso profissional que confere aos formandos um Certificado de Habilitagdes
equivalente ao I2o ano do ensino secund6rio e um Certificado de QualificagSo Profissional de nivel IV, tal
como est6 previsto na Portaria906l2005 de 26 de Setembro.
Conforme o Plano Curricular do Curso que apresentamos em anexo, os formandos realizam 770 horas de
Formagdo em Contexto de Trabalho distribuidas pelos trOs anos de formagdo.

-^

E neste quadro que a turma do 3o ano deste curso irdrealizar a sua Formagdo em Contexto de Trabalho no
rinal do corrente ano letivo, especificamente durante o periodo de I de iunho a 24 de iulho de 2020.

Neste contexto, e tendo um aluno que demonstra vontade de realizar a sua Formagdo em Contexto de
Trabalho na irea da educagdo ambiental, agradeciamos que nos informasse sobre a possibilidade de o
receber no sentido darealizagdo de est6gio curricular que contribua para a sua formagdo prdtica e para a sua
progressdo em termos dos conhecimentos na ftrea.
Naturalmente que tal trabalho dever6 ser enquadrado nas vossas atividades e colTesponder ds vossas
necessidades de modo a que a vossa instituigdo possa, ter um retorno positivo desta atividade de formagdo
em contexto de trabalho.
Para melhor elucidar as competOncias que os nossos formandos desenvolvem ao longo da sua formagdo,
enviamos em anexo o Plano curricular do curso onde se encontram as disciplinas do elenco curricular e a
respetiva cargahor6ria, e o Referencial de Formagdo e Emprego que esclarece as compet6ncias e,
as possiveis 6reas de trabalho.
^.indiretamente,
Agradecendo antecipadamente a atengdo que venha a conceder-nos, aguardamos uma resposta a este
nosso oedido.

Olga Alves
Orientadora de Curso
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Saida profissional:T6cnico de Gestdo do Ambiente

Familia profissional: ordenamento do territ6rio e ambiente
Area de educagio e formagSo: 850

- Protegdo do Ambiente

Perfil de desempenho d saida do curso
O T6cnico de GestSo do Ambiente 6 o profissional qualificado apto a, respeitando as
normas de qualidade, seguranea e saride no trabalho, intervir ativamente no dominio da
gestSo da qualidade do ambiente e do desenvolvimento sustentdvel.
As atividades principais desempenhadas por este t6cnico s5o:

r
e

lnventariar e caracterizar as vari6veis ambientais bioffsicas e s6cio - econ6micas;
Proceder ao levantamento, organizagdo e tratamento de dados para caracterizag5o de
situag6es de refer€ncia em estudos de ordenamento do territ6rio e de impacte
ambiental;

r
r

Utilizar os sistemas de informagdo geogrdfica;rf
Participar em atividades que impliquem a aplicagdo de legislagSo ambiental e ou

a

identificagSo de infraedes;

o
r
o
r
o

ldentificar, caracterizar e requalificar situag6es de degradagSo ambiental(
participar em programas de monitorizagSo e controlo da qualidade geral do ambiente:
dgua e saneamento; solo; gestSo de residuos; ar e rufdo; {
Utilizar os equipamentos de instrumentagSo e monitorizagSo industrial;
Participar na implementagSo de sistemas de qualidade ambiental;;q
Apoiar a conceESo, organizagdo e operacionalizagSo de campanhas de informagSo,
sensibilizagSo e educagSo ambiental;

$

a

Participar na gestSo de dreas protegidas;f
Planificar e gerir recursos faunisticos e floristicos;

a

Apoiar programas de prevengSo contra inc6ndios florestais;{

a

Promover a utilizagdo de energias renovdveis'}(

a

Certificagdo escolar e profissional
Curso do nivel secunddrio de educagio.

Qualificag6o profissional de nivel lV.
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Fisico e Quimica
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Ordenamento do Territorio
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