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Proposlo n.' Jt 106/2019

Protocolo o estobelecer com o CECD - Miro Sintro, CRL poro o formoqdo prdiico
em contexio de trobolho de Arcelino Moreiro Mortins
Considerondo que o "C.E.C.D. Mio Sintro - Centro de EducoEdo poro o Cidoddo com
Deficiencio, cRL", soliciiou o coloborogoo poro que o formondo Arcelino Moreiro Mortins
efetuosse o est6gio do "Curso de Servicos de Reporoqdo e Monulenqdo" no Junto de
Freguesio.

considerondo os vontogens ml'tuos do reolizogoo do esl6gio do formoQdo prolico em
coniexlo de lrobolho, que decorreu de 04 de morQo o 28 de junho de 2019, exislindo o
proposto do seu prolongomenlo ot6 oo fim do ono de 2019.
considerondo que o "c.E.c.D. Mio sintro - Centro de EducoEdo poro o cidodao com
Deficiencio, cRL", opreseniou umo proposto de Protocolo enquodrondo esto formogdo
pr6tico em contexlo de trobolho, que se junto como onexo e se considero como porle
iniegronte do presente proPosfo.

considerondo

o

bolonQo positivo que

6

efetuodo pelo N0cleo

do

Espogo P0blico

relotivomente ds vontogens do est6gio reolizodo.
Considerondo que n6o exisfem quoisquer custos finonceiros ossociodos d ossinoturo deste
conlrolo, poro ol6m dos inerenles oo seguro.
considerondo o previsto no ollneo n) do n." I do ortigo 16." do Lei n.' 75/2013, de 12 de
setembro, em mot6rio de proiocolos com insiituiq6es p0blicos.

considerondo ser compefencio do Assembleio de Freguesio do unido dos Freguesios de
Aguolvo e Miro Sintro o ouforizoQdo poro o celebrogoo de Protocolos, nos lermos do olineo
i) do n." I do ortigo 9.o do Lei n.o 7512013' de l2 de setembro.

Atento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido. proponho que

se

delibere:
I

.

Aprovor os termos do Profocolo poro o esldgio ndo remunerodo do formogdo pr6tico em
contexlo de trobolho do "curso de seryicos de Reporogdo e Monutengao" promovldo
pelo ,,c.E.c.D. Miro sinlro - cenlro de EducoEdo poro o cidoddo com Defici6ncio, cRL".
poro o reolizogdo do formoqdo protico em contexto de trobolho de Arcerino tuloteiro
Mortins.

2.

Envior o Protocolo poro oprecioEOo do Assembleio de Freguesio

do Unido dos Freguesios

de Aguolvo e Miro Sintro.

AguolvoCoc6m. l0 deiulho de 2019

xz4\
Carlos Casimro, Presiiente Jurta de Freguesia

Assnado por: CARLoS lvllGUEL NUNES CASIMIRO PERBM

AGUALVACACEM
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145487 FAX 219145501
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Proposlo n.o JF 106/2019

Protocolo o esiobelecer com o CECD - Miro Siniro, CRL poro o formogdo pr6iico
em contexto de trobolho de Arceiino Moreiro Mortins
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Delibero96o: Aprovodo
U

Vofos o tovor
Presidenfe
Corlos Cqsimiro

\

Ddmqso Mortinho

\

Secret6rio
Tesoureiro
I

Absteng6e3

Presidenle

Presidenie
Corlos Cosimiro

Secreiorio
Tesoureiro

X

I

Heleno Cordoso

Tesoureiro

Vogol

\
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Vogol
Heleno Cordoso

2.' Vogol
Cristino Mesquiiq

3.'Vogol

3.' Vogol

Rlcqrdo Vorondos
Victor Feneirq

JoOo Coslonho
1

2." Vogol

4.' Vogol

Ddmoso Mortinho

Heleno Cordoso

2." Vogol

Iolol

Secretorio

JoOo Cosionho

."

Crislino Mesquito

3." Vogol

Ricordo Vorondos

4.'Vogol

X

Ricqrdo Vorondos

4.'Vogol
Victor Feneiro

6

T
T

Corlos Cosimiro

DOmoso Moriinho

x

Crislino Mesquito

Moiorio

Volos contro

JoAo Cosionho

.' Vogol

nonimidode

Reprovodo

Victor Feneiro

lotol

Tofol

<)

Aprovodo em minuto, no reunioo de 2019.07.11, poro efeitos do disposlo nos termos do n.o 3
e n.o 4 do oriigo 5/.'. do Lei n." 7512013, de l2 de selembro, e n.o 4 e n." 6 do ortigo 34." do
C6digo de Procedimento Adminislrotivo.
A Junto de
O Presidente:
O Secrel6rio:
O Tesoureiro:

O 1.' Vogol:
O 2.o Vogol:
O 3.o Vogol:
O 4." Vogol:

RUAANTONIONIJNESSEQUEIRA,]68,2735-054AGUALVACACEMIAVENIDATIMORLOROSAE,
TELEFON€

219188540 1FAX 219 116129
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Formogdo Prdtico em Contexto de Trabqlho
ENTRE:

1)

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, com sede na Av. Timor lorosae 10, 2735-521.0 com o

nfmero [nico de pessoa coletiva 510833896, representada por Dr. Carlos Casimiro, na qualidade de
Presidente da Junta de Freguesia, com poderes para o ato, adiante designada por Junta de Freguesia
de Agualva e Mira Sintra; e por D6maso Martinho, na qualidade de respons6vel no terreno

2) C.E.C.D. Mira Sintra

-

Centro de EducagSo Para o CidadSo com Deficiencia, C.R.L., com sede na Av. 25 de

Abril, 190 em Mira Sintra, freguesia de Mira - Sintra, com o nimero de identificagSo de pessoa coletiva
500797080

e de

matricula na conservat6ria do Registo comercial de Sintra 8-B de 1978-09-14,

representado por Patricia Cristina de Sousa Maltesinho Madeira, na qualidade de Diretora do Centro de
Formagao Profissional do C.E.C.D. Mira Sintra, adiante designado C.E.C.D. Mira Sintra.

3) Arcelino Moreira Martins, nascido em 02{7-1973, residente na Av. Timor Lorosae, lote 2 4e A Mira
Sintra 2735-521 Agualva Cac6m, 2735-46L Cacdm, portador do TT 87396T485, na qualidade de formando
do Centro de FormagSo Profissional do C.E.C.D. Mira Sintra, adiante designado por Formando.

Considerando:

-

Que

o

C.E.C.D.

Mira Sintra 6 uma Instituigeo sem fins lucrativos, vocacionada para o apoio

ds

pessoas com defici6ncia e organizada sob a forma de Cooperativa de Solidariedade Social;

-

Que o modelo de Formagio Profissional em vigor no Centro de FormagSo Profissional do CECD Mira
Sintra pressup6e, sempre que possivel, a integrageo dos formandos em situag6es de formaEeo em c

-

ontexto real de trabalho, por forma a facilitar a sua integragSo socioprofissional;

Que existe recetividade por parte da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. para
problemdtica da integragSo

socio profissio na

I

de pessoas com

a

necessidades especificas de

formagSo;
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q.
-

/

Que a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, se predispSe a colaborar com o C.E.C.D. Mira
Sintra para efeitos de formagSo pritica em contexto laboral de formandos desta Entidade;

E

celebrado o presente Protocolo de ColaboragSo que se corporiza nas cldusulas seguintes:

1r O C.E.C.D. Mira Sintra prop5e-se colocar o Formando em Formag6o Pr6tica em Contexto de Trabalho,
para a qual a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra . se disponibillza;

2e O Formando desempenhar5 tarefas inerentes ao Servico de ReparaESo e Manutengeo e outras tarefas
afins ou funcionalmente ligadas, que se julguem adequadas na FormagSo Prdtica em Contexto de Trabalho;

33 A formageo deve contemplar sempre que possivel as tarefas identificadas no referencial de formagSo

e/ou outras que venham a ser introduzidas posteriormente por acordo entre o C.E.C.D. Mira Sintra e

a

Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra

4r O hordrio da

formagSo prdtica ministrada terd um perlodo de 28 horas por semana, com inicio ds

09h00m e termo;s Uh00m, com uma hora de intervalo para refeigSo, ficando o Formando dispensado de
comparecer nas instalag6es da Junta de Freguesia de Agualva e Mira

sintra; a cada segunda-feira,

para

desenvolvimento da componente de FormaCeo para a InclusSo no Centro de Formageo Profissional;

53

o Formando terd direito a f6rias, em termos anSlogos aos previstos no C6digo do Trabalho;

5e Ser:i da responsabilidade

da;

a) Disponibilizar ao formando local para refeig5o;

b) Nomear e identificar junto do C.E.C.D. Mira Sintra um elemento da empresa, enquanto tdcnico de
acompanhamento da formagSo, a quem competird:
assegurar a formagSo inerente d atividade concretamente desenvolvida pelo Formando;
registar a assiduidade do Formando;
registar as tarefas na folha mensal do desempenho do Formando;

acompanhar a avaliagSo peri6dica das compet6ncias, comportamentos e atitudes face ao trabalho

junto da t6cnica do C.E.C.D. Mira Sintra- Centro de Formageo Profissional.
c) Informar o C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Formageo Profissional de todas as faltas do Formando.
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7! Serd de responsabilidade do

C.E.C.D. Mira Sintra:

a) Assegurar ao t6cnico de acompanhamento

da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra;

n

a formagSo inicial que se preveja necess6ria, no sentido de garantir as competencias necess6rias ao
desempenho da sua fungSo.
b) Efetuar a supervisSo necessdria e a avaliagSo do desempenho do Formando, ressalvadas as restrig6es de

acesso devidamente justificadas pela Junta de Freguesia de Agualva

e Mira Sintra; ou da

eventual

natureza confidencial dos elementos solicitados pelo C.E.C.D. Mira Sintra;

c) Garantir o seguro de acidentes

pessoais

do formando, que cubra as atividades

concretamente

desempenhadas na Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra;

d) Processar a bolsa de formagSo correspondente ao periodo de FormagSo Prdtica em Contexto de
Trabalho;

e) A processar o subsidio de alimentagSo correspondente a 4,00€ por cada dia de

presenga,

correspondente ao periodo de FormagSo Pr6tica em Contexto de Trabalho;

f) A Processar uma compensagSo de transporte, no valor do

Passe Social correspondente ao trajeto,

mediante apresentagao do respetivo comprovativo de pagamento;
g) Exigir da parte dos intervenientes no processo, uma conduta 6tica e deontol6gica, em que sel'a mantido

o sigilo face a ocorr6ncias observadas e a adotar uma atitude de salvaguarda dos interesses das partes e
dos objetivos da formagSo, incluindo a reserva da vida privada do Formando e das informagdes de natureza

confidencial relativas

a Junta de Freguesia de Agualva e

Mira Sintra;

8a O Formando compromete-se:

A ser assiduo e pontual no local de FormagSo Prdtica em Contexto de Trabalho e cumprir com as instruc6es
dadas pelo responsdvel da Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra

a)

;

Em caso de falta, a informar, quer a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra . quer o C.E.C.D.

Mira Sintra - Centro de FormagSo Profissional, justificando o seu motivo;

b)

A indemnizar a Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra. por danos causados dolosamente em

ferramentas, utensilios ou outros bens de propriedade desta;

c)

A respeitar todas as regras de seguranga, procedimentos e normas de conduta vigentes na Junta de

Freguesia de Agualva e Mira Sintra. bem como todas as instrug6es dadas por esta no contexto de

trabalho em que ocorre a formagSo. Toda e qualquer infragSo do Formando deverd ser comunicada

por Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra ao

C.E.C.D. Mira Sintra que atuard de acordo com os

seus regulamentos;
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93 As partes comprometem-se a formalizar, atrav6s de novo protocolo ou adenda, as alterag6es resultantes

ao presente clausulado que resultem de novas orientag6es especificas do Instituto de Emprego e FormagSo
Profissional

1.P.,

enquanto organismo interm6dio.

103. Em caso de incumprimento grave das obrigag6es assumidas pelo Formando ou sua not6ria falta de
aptidSo que possa colocar em causa a sua pr6pria seguranga, confere a Junta de Freguesia de Agualva e

Mira Sintra o direito de resolugeo imediata do presente Protocolo.

lle

O presente Protocolo vigorard entre O4/O312OL9 e 28/06/2019, podendo por acordo entre as partes,

ser renovado, ou enteo denunciado a todo o tempo, com um aviso pr6vio de 15 (quinze) dias caso Junta de
Freguesia de Agualva e Mira Sintra. proceda

i

integragSo do Formando na sua estrutura.

12e A ativadade do Formando serd desempenhada no 6mbito da organizagSo e sob autoridade exclusiva do
C.E.C.D. Mira Sintra sem prejuizo da parte final da clSusula anterior, o presente protocolo nao confere ao

Formando um vinculo de natureza laboral, nem qualquer direito sobre a Junta de Freguesia de Agualva e

Mira Sintra designadamente de prefer€ncia na admissao ou similar.

Feito em tr6s vias de igual conte[do e valor.

Mira Sintra, 04 de Margo de 2019

O PRIMEIRO,

C.E.C.D. Mira 5intra
Centro de [ducaCio para o
ciCadio com Defici€ncia C,R,l,

Av. 25 de

Abril, 190 - l-vira Sinl.a

2735-415 CACEM
Tel: 2L9 1BB 560 - Fax: 219 188
NIPC: 500 797 080
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Adenda ao Protocolo de FormagSo Pr6tica em Contexto de
Trabalho

Por forma, a dar seguimento ao protocolo inicial na Junta de Freguesia de Agualva e Mira

Sintra, e proporcionar ao formando Arcelino Moreira Martins condig6es de preparagio,

ritmos de trabalho e responsabilizagdo, que favoregam a sua posterior inteBragao
laboral, s6o alteradas as seguintes cl6usulas:

(... )

11! O presente Protocolo vigorarii de 01/07 /20L9 a 3UI2/2019, podendo por acordo entre as
partes, ser renovado, ou enteo rescindido antes do seu termo, caso a entidade decida integrar
os jovens nos seus quadros.

Mira Sintra. 01 de Julho de 2019

centro de Formacao Profissional

A Entidade

Cenvo de €ducaCao para o
CidadSo con Defici6ncia C.R,t.

tg dc Abril,

19O - l-vlira Slntra
1735-41.8 CACEM
tdl: 219 188 560 - FiI: 219 188 579
NlPc: 500 797 080

Av,

O Formando

(Arcelino Martins)

Adenda ao Protocolo de Formagio PrCtica em Contexto de
Trabalho

Por forma, a dar seguimento ao protocolo inicial na Junta de Freguesia de Agualva e Mira

Sintra, e proporcionar ao formando Arcelino Moreira Martins condig6es de preparagio,

ritmos de trabalho e responsabilizagSo, que favoregam a sua posterior integragSo
laboral, s5o alteradas as seguintes clSusulas:

(... )
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o presente Protocolo vigorar6 de Ot/O7 /20L9 a 3L/\2/2OL9, podendo por acordo entre

as

partes, ser renovado, ou entSo rescindido antes do seu termo, caso a entidade decida integrar
os jovens nos seus quadros.

Mira Sintra. 01 de Julho de 2019

Centro de FormagSo Profissional

A Entidade

Ceotro de Educaf5o para o
CidadSo com Deliciencia C.R.L

Av. 25 de

Abril, 190 - Mira Sintra

2735-418 cAcEM

Telr 219 188 560 - Fax: 219 188 579

NIPCi 500 797 080

.-?l$tir:a-<fulei-<-e
O Formando

(Arcelino Martins)

Coneio

10t07 t2019

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

em posto trabalho

Re: formagSo

Anabela Madureira <anabela.madureira@cecdmirasintra.orq >
seg, 2019 07 01 12:02

Para: Carl05 Casimiro <presidente@jf-agualvamirasintra.pt>

Bom dia o protocolo do Arcelino Martins terminou a 28 de Junho. Segundo o sr Demaso est6 tudo a correr bem.
Podemos prolongar at6 ao final do ano (t6rminus do Cursolsendo que pode terminar a qualquer momento de
ambas as oartes.
Muito obrigado

lncorpora
Anabela Madureira
Tdanica

slperior da InteSrado S6cio profirrional

Av. 25 de

Ab.il,

19O,

Z73gl8 ca.6m

left. 21 912 92 50 / Tl|n . 939414r4t1 917 U3 726
anabela.maduraira@cecdmirdsintra.orS
www.cecdmilasintaa.orS
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De: Anabela Madureira

Enviado: 21de fevereiro de 2019 13:00:15
Para: Carlos Casimiro

Assunto: Re: formaeao em posto trabalho

Muito bem fica
Obrigado

is

15h. Ld estaremos.

lncorpora
Anabela Madureira
Tdcnica

Supe orde Int€grafSo s(i.io Profissional

Av. 25 de

Ab.il, 190, 2?35-418 Cacam

Telf,21912 92 50 / Tlm.9L1843726
anabela.madurelaa@cecdmhdslntra.ort
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ConJ';ruh o Euoldode, Respeibndo o Dilercnga

httpsr//outlook. live.com/mail/options/general/storage

jLo6*.'

10to712019

Correio

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

De: Carlos Casimiro <presidente@jf-agualvamirasintra.pt>
Enviado: 21 de fevereiro de 20L9 12:38
Para: Anabela Madureira
Cc:

gip@jf-agualvamirasintra.pt

Assunto: Re: formaCeo em posto trabalho
Bom dio

Noo ho problemo.
A reunido fico enldo ogendodo poro os 16h00, nos insioloedes do Junto de Freouesio em Miro Sintro.

Com os melhores cumprimentos
Codos Cosimiro
Presidenie dc .lrntc
TREGUESIA DE AGUAI.VA E MIRA SINTRA

Ielefone 219188540 Telemovel 967A66299
presidente

Ojf

-oguolv(rmircsinlra.pt

#F--o,irr',!"iHF
observol6rio

#

E
a|
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Poro responder oos cidoddos de formo mois rdpido e eficiente, o

lunto de Freguesio desenvolveu o oplicogdo

poro lelem6vel "Observolorio Espogo P0blico". disponivel poro downlood grotuiio no "Google Ploy Siore". Poro
o regislo dos ocorrencios pode tombem uiilizor o porlol do Junto de Freguesio glg!4jl:
gguolvcmircls

n

iro.
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AVISO DE CONFIDENCIALIOADE:
Nos termos do Regulamento Geral de Proteqeo de Dados. esta mensagem e qu aisq uer ficheiros anexos sao confdencrais e deshnam-se ao uso

exclusivo da pessoa ou entidade a quem seo dingidos. Qualquer outra utiliza€o. distflbui€o feencaminhamento, impressao ou c6pia deste mensagem
6 expressamente proibda, Se recebeu esta mensagem por engano deverS destrui-la e informar o remetente.
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De: Anabela Madureira <anabela.madureira@cecdmirasintra.org>

Enviado: 21 de fevereiro de 2019 11:11

https://outlook. live.com/mail/options/general/storage

2t7

10107

Coneio

t2019

-

Cados Casimiro

-

Outlook

Para: Carlos Casimiro

Assunto: Re: formaceo em posto trabalho

ripida resposta, gostaria era de pedir se podiamos reunir um
pouco mais cedo, talvez 15:30/16h ou da parte da manh5.
Levarei o Arcelino com certeza.
Muito obrigado
Boa tarde dr. Carlos Casimiro muito obrigado pela

tncorporo
Anabela Madureira
Tacnica supa,ioa de

Intatrafao s6cio Prollssional

Au 25 de Abril. 190,27:ts-418 cac6m

Telt 21 912 92

S0

/

Tlm . 917

U3 ,26

anabela.maduruiaa@cecdnlr.5lntrd.org
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Con'iruh a btm6adc, Rcspeitondo a Wrcnga

De: Carlos Casimiro <presidente@jf-agualvamirasintra.pt>
Enviado: 20 de fevereiro de 2019 19:09
Para: Anabela Madureira

Cc damaso.martinho@jf-agualvamirasintra.pt; gip@jf-agualvamirasintra.pt
Assunto: Re: formaceo em posto trabalho
Bom dio
Sugerio que o reunido se reolizosse no segundo-feiro. dio 25, pelos 17h00, nos insloloq6es do Junfo de Freguesio
em Miro Sinlro.
Julgo que forio lodo o senlido o presengo do Arcelindo.

Com os melhores cumprimenlos
Corlos Cosimilo
Presidenle dc Junlo
TREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA

Telef one

219188540 Telemovel

967Q66299

presidenie alif-oguclvomirosintro.pt

orluolvt:
miro-sinlro

ILHJ

https/outlook.live.com/maiUoptions/general/storage
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Correio

10t0712019

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

observolorio #&
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Poro responder oos cidod0os de formo mois ropido e eficiente, o Junlo de Freguesio desenvolveu o oplicogdo
poro telemovel "Observolorio Espogo P0blico". disponivel poro downlood grotuito no "Google Ploy Slore". Poro
o registo dos ocon6ncios pode lomb6m utilizor o poriol do Junio de Freguesio
g

l.r,ll,

gtygrjt:
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AVISO DE CONFIOENCIALIDADE:
Nos termos do Regulamento Geral de Prote€o de Oados esta mensagem e quaisquer ficherrcs anexos sao conlidenciais e destinam-se ao uso
exclugvo da pessoa ou entidade a quem s6o diagidos. Qualquer outra utiliza€o. distnburgao. reencaminhamento. impress6o ou c6pia deste mensagem
6 expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano deved destrui-la e informar o remelenle,
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De: Anabela Madureira <anabela.madureira@cecdmirasintra.org>

Enviado: 20 de fevereiro de 2019 L5:25
Para: GIP - JF Agualva Mirasintra
Cc: 'Carlos Casimiro'

Assunto: Re: formacSo em posto trabalho
Boa tarde Dr. Casimiro e Dra Susana e fico muito contente com a notfcia. O Arcelino 6 um jovem que merece

muito a nossa ajuda.
Qual a vossa disponibilidade para nos reunirmos. Para a semana apenas nao posso ( por agora )33 a tarde, 4e de
manhi e 6! de manh5.
Nesta reuniao querem que leve o jovem ou nio 6 necessdrio?
Fico a aguardar a vossa resposta
Obrigado

lncorporo
Anabela Madureira
l6cnica Superior de htegrag;o S6cio Profissional
Av.25 de Abril, 190,2735-418 Cac6m
Telf. 21912 92 90

/ Tlm.9L1 8/3126

anabela.madureila@a€cdmirasinira.oG
www.cecdmirasintra.orB

https://outlook.live. com/mail/options/general/storage
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Construh a lguouode, Aespeitundo o UIercnga

De: GIP - JF Agualva Mirasintra <gip@jf-agualvamirasintra.pt>
Enviado: 20 de fevereiro de 20L9 12:16
Para: Anabela Madureira
Cc: 'Carlos Casimiro'

Assunto: RE:formageo em posto trabalho
Bom dio Dr." Anobelo Modureiro.
O Sr. Presidenle mostrou inleresse em receber o formondo poro est6gio, no entonlo sugerio ogendormos umo
breve reunido poro nos dor mois deiolhes relolivomenle oo pedido de eslogio, e posteriormenie ogendoriomos

umo entrevisto com o condidoto.
Que lhe porece?
Obrigodo,
Atenlomente,

Susono Sqlvodor
Gobinete de lnsercdo Profissionol
FREGUESIA DE AGUATVA
Telefone 219188201
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De: Anabela Madureira <anabela.madureira@cecdmirasintra.org>
Enviada: 18 de fevereiro de 2019 10:21
Para: GIP - JF Agualva Mirasintra <gip@jf-agualvamirasintra.pt>
Cc: Tenia David <tania.david@cecdmirasintra.org>

Assunto:

Re: formagSo em posto

trabalho

Obrigado Dr3 Susana pela sua disponibilidade. Fico a aguardar ent5o.

- .!i(! ryih:
tncorpora

.

Anabela Madureira
T€cnica Superior de Integrafao S6cio Profissional

Av.25 de Abril, 190,273s-418 cac6m
TelI. 21 912 92 50

/ Tlm.9L7 ua 726

anabela.maduleira@cecdmiaasintra,org

https://outlook.live.com/mail/options/general/storage
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Construt o Euoldade, Respeitondo a Ulercngo

Q.Qa3a{rronca

De: GIP - JF Agualva Mirasintra <gig@jf-agua lvamirasintra. pl>
Enviado: 15 de fevereiro de 2079 22:09
Para: Anabela Madureira

Assunto:

RE:

formagSo em posto trabalho

Boo noite Dr.' Anobelo Modeiro.

Porece-me umo excelenie ideio
Tomo o liberdode de portilhar desde jd o seu pedido com o Sr. Presidente, e posleriormente se houver
viobilidqde poro integroedo em estdgio, o Sr. Presidente enlro em coniocto consigo poro ogendor umo
reunido e fornecer-lhe mois informoe0es sobre o referido pedido de esi6gio.

Obrigodo,
Atenlomente,

Susono Solvqdor
Gobinete de Insereoo Prof lssionol
FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA
Telefcne
g

219 882C
r
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De: Anabela Madureira <anabela.madureira @teed-Egasu-tlegg>
Enviada: 15 de fevereiro de 2019 16:25
Para: grp_@ jf-agualva mrrasrntra. pl

Assunto: formageo em posto trabalho
Boa tarde dre Susana, depois da nossa reuni5o surgiu-me aqui uma situaceo com um formando nosso que mora
na FundagSo e que tem apoio da Casa Seis e que n5o sei se me pode ajudar. Este sr chama-se Arcelino Martins e

iria iniciar o seu estdgio em uma empresa mas n5o consegue comprar o passe e dificilmente ird conseguir pois
tem sempre de adiantar. Enteo surgiu-me uma ideia de ver se era possivel ele poder realizar o seu estdgio do
curso na Junta.
Ele 6 do Curso de Servigos de ReparagSo e ManutengSo e o estigio 6 sempre de 4 dias (7 horas) e poderd ser 3
meses e irmos renovando ou terminar consoante a avaliaEao.
Falei com a Dr! Marta Mendes sobre isto e ela tambdm achou boa ideia. O que acha? Depois se calhar terei que
agendar uma reuniSo com o Sr Presidente para vermos esta situageo.
Obrigado
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Anabela Madureira
T6cnica Superior de Integrateo Sd.io Profissional

Av.25 de Abril, 190,2735-418 Cacdm
https://outlook.live.com/mail/options/general/storage
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