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Proposlo n." JF 65/2019
Assinoturo de dois proiocolos de estdgio ndo remunerodo do curso de "Vido Ativo
Jovem de Apoio d Gestdo" do Serviqo de Formogdo Profissionol do Amodoro

Considerondo que o Servigo de FormoeAo Profissionol do Amodoro do Insliluto do Emprego
e Formogdo Profissionol, lP, solicitou que dois olunos do referido curso reolizossem o suo
formoedo protico em conlexto de lrobolho no Junfo de Freguesio otrov6s de um protocolo
o celebror enlre os duos instituiq6es.
Considerondo os vontogens m0iuos do reolizoedo dos esl6gios, que decorrem de 13 de
moreo o 0Z de junho de 2019.
Considerondo que o Servigo de FormoEAo Profissionol do Amodoro do Instiluto do Emprego
e Formogdo Profissionol, lP, opresentou duos propostos de confrolo enquodrondo esles
esfogios, que se juntom como onexo e se considerom como porte integronte do presenfe
oroooslo.
Considerondo que ndo exisfem quoisquer custos finonceiros ossociodos d ossinoturo destes
conlrolos.
Considerondo o previslo no olineo n) do n.' 'l do ortigo 16." do Lei n.' 7512013, de 12 de
setembro, em mot6rio de protocolos com instiluie6es p0blicos.
Considerondo ser compel6ncio do Assembleio de Freguesio do Unido dos Freguesios de
Aguolvo e Miro Sintro o outorizogdo poro o celebroedo de Proiocolos, nos termos do olineo
i) do n." I do orligo 9.'do Lei n.'75/2013, de l2 de setembro.

Alento oos considerondos e oo enquodromento legol ocimo referido, proponho que

se

dellbere:

l.

Aprovor os lermos do controlo do estogio ndo remunerodo do curso de "Vido Ativo
Jovem de Apoio d Gesldo" do Servieo de FormoEdo Profissionol do Amodoro do Institulo
do Emprego e Formogao Profissionol, lP, poro o reolizogdo do formoqdo profico em
contexlo de trobqlho de Ronice Suelry iiorques lovores.

2. Aprovor os fermos do controto do est6gio ndo remunerodo do curso de "Vido Ativo
Jovem de Apoio o Gesldo" do Servigo de Formogdo Profissionol do Amodoro do Instituto
do Emprego e Formogdo Profissionol, lP, poro o reolizoEdo do formoqdo prolico em
conlexlo de lrobolho de Girson de Jesus Monleiro Semedo.

3. Envior os Prolocolos poro opreciogdo do Assembleio de Freguesio

do

Uniao dos

Freguesios de Aguolvo e Miro Sinlro.

AguolvoCoc6m, 3 de abril de 2019

X4'-.

Carlos Casiniro, Presdente Junta de Freouesia
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Proposto n." JF 65/2019

Assinoturo de dois protocolos de estogio nOo remunerodo do curso de "Vido Ativo
Jovem de Apoio o Gestdo" do Servigo de Formogdo Profissionol do Amodoro

E

Delibero96o: Aprovodo
U

Volos o fovor
Presidente
Corlos Cosimiro

Secrelorio
Ddmoso Moriinho
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Presidente
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X
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Victor Feneko
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Heleno Cordoso
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Cortos Cosimiro

Ddmoso Mortinho

X

Moiorio

Votos conlro

Secretorio
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.looo Coslonho

Vogol
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Corlos Cosimiro

Tesoureiro
I

nonimidode

Reprovodo

Tolol

Aprovodo em minulo, no reunido de 2019.04.04, poro efeitos do disposto nos termos do n.o 3
e n.'4 do ortigo 57.", do Lei n.'75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n." 6 do orligo 34.' do
C6digo de Procedimento Administrotivo.
O Presidente:
O Secret6rio:
O Tesoureiro:
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O 3.' Vogol:
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DEITGACAO REGIONAT DE LISBOA EVATE DO IEJO
CEN1RO DEEMPREGO E FORMACAO PROFISSIOT{AL DA AMADORA

sERVrgo DE FORMAQAO PnOHSaOT{AL DA AMADORA

CONTRATO DE FORMA9AO PRATICA EM CONTEXTO DE TRABALHO
DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO CONTRATO OE FORMAcAO N.' 2/06210r315/2018

ENTRE Junta de Freguesia Agualva Mira Sintra, adiante designada por Entidade
Formadora, com sede em Rua Ant6nio Nunes Sequeira 16, 2735-054 Agualva-Cac6m,
contribuinte n.o 510833896 representada por Helena Cardoso, respons6vel pelos
pelouros da Cultura e EducagSo.

E Ronice Suelly Marques Tavares, portadora do cartSo de cidadSo nfmero 14996607,
residente na Rua Jos6 Afonso N.og 2.oA 2735-538 Agualva, como segundo
outorgante, 6 celebrado o presente contrato de formaeao pretica em contexto de
trabalho, o qual se rege pelas seguintes cl6usulas:

-

CLAUSULA

1A

A formagio pr6tica insere-se no final do itiner6rio da agSo no 01 do Curso de Vida
Ativa Jovem de Apoio a Gestao, entre 13-03-2019 e 07-06-2019, pelo Instituto do
Emprego e FormagSo Profissional, lP (lEFP,lP) / Servigo de FormagSo Profissional da
Amadora, de acordo com os referenciais de formagao definidos pelo Departamento de
FormagSo Profissional.

CLAUSULA

29

A

Entidade Formadora em Contexto de Trabalho compromete-se a assegurar ao
Formando a formagSo profissional necessSria e adequada a completagao das
competCncias, requeridas pelo Mercado de Emprego, que integram o aperfeigoamento
pretico das t6cnicas adquiridas na agSo de formagSo.

CLAUSULA

3A

A formagao em contexto de trabalho serS ministrada, entre 13-03-2019 e 07-06-2019,
em instalaq6es a indicar pela Entidade Formadora em Contexto Trabalho, a qual
designa para tutora da formagSo em contexto Helena Cardoso, respons6vel pelos
pelouros da Cultura e Educagao.
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CLAUSULA

4A

A formaESo nao podera exceder sete horas di6rias e 28 horas semanais, salvo acordo
entre as partes, devendo neste caso a justificagSo do novo hor6rio ser comunicada
previamente ao IEFP, lP / Servigo de Formag6o Profissional da Amadora.

CLAUSULA 5"

O hor6rio de formagao serd fixado pela Entidade Formadora entre as 8 e as 20 horas.

CLAUSULA 6"

O Formando ter6 direito a uma bolsa de formagSo no montante de € 150,12, quando
aplicSvel, a ser paga, mensalmente, pelo IEFP, lP /, Servigo de FormagSo Profissional
da Amadora, ficando vinculado aos direitos e deveres estipulados no Regulamento
Interno dos Formandos em vigor no inicio da ag6o de formagao.

CLAUSULA 7"

Entidade Formadora obriga-se a facultar ao IEFP, lP / Servigo de Formagio
Profissional da Amadora todos os dados referentes ao Formando, necessdrios d
atualizagSo por esta entidade de um seguro que cubra os danos emergentes de um

A

acidente sofrido pelo Formando durante e por causa da formageo.

CLAUSULA 8"

O presente contrato e velido pelo prazo de 48 dias iteis (336 horas) a partir da data de
emisseo, salvo se se verificar qualquer interrupQao decorrente de algum problema
superveniente devidamente justificado e autorizado pelo Serviqo de Formag5o
Profissional da Amadora.
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CLAUSULA 9"

O contrato poderA cessar por mUtuo acordo, por rescisao de uma das partes ou por
caducidade, nos termos da legislagSo aplic6vel, devendo qualquer destas situag6es
ser comunicada, no mlnimo, com '15 dias de antecedCncia ao lEFP,lP / Servigo de
FormagSo Profissional da Amadora. A Entidade Formadora em Contexto de Trabalho
este isenta de qualquer pagamento ao(s) formando(s), bem como da sua manutengao
na empresa findo este periodo de formagio pr6tica em contexto de trabalho.

O presente contrato 6 elaborado em trCs exemplares e assinado a

13

20't9.

O representante da Entidade Formadora em Contexto de Trabalho

O Formando

Homologo
P/ Diretora do Centro de Emprego e Formagao Profissional da Amadora
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GoNTRATO DE FORMAGAO PRAT|CA EM CONTEXTO DE TRABALHO
DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE FORMAqAO N.o 2/06512/315/2018

ENTRE Junta de Freguesia Agualva Mira Sintra, adiante designada por Entidade
Formadora, com sede em Rua Ant6nio Nunes Sequeira 16, 2735-054 Agualva-Cac6m,
contribuinte n." 510833896 representada por Helena Cardoso, responsSvel pelos
pelouros da Cultura e Educageo.

E Gilson de Jesus Monteiro Semedo, portador do titulo de resid€ncia 1F52F9474,
residente na Rua Jos6 Gomes Ferreira, N,o 7b, 4ol - 2720-324 Amadora, como
segundo outorgante, 6 celebrado o presente contrato de formag6o pr6tica em contexto
de trabalho, o qual se rege pelas seguintes clausulas:

CLAUSULA

1A

A formagSo pretica insere-se no final do itiner5rio da agSo no 01 do Curso de Vida
Ativa Jovem de Apoio d GestSo, entre 13-03-2019 e 07-06-2019, pelo Instituto do
Emprego e FormaQao Profissional, lP (lEFP,lP) / Servigo de Formagdo Profissional da
Amadora, de acordo com os referenciais de formagSo definidos pelo Departamento de
FormagSo Profissional.

CLAUSULA

2A

A

Entidade Formadora em Contexto de Trabalho compromete-se a assegurar ao
Formando a formagEo profissional necess5ria e adequada a completagao das
competencias, requeridas pelo Mercado de Emprego, que integram o aperfeigoamento
prdtico das t6cnicas adquiridas na agSo de formagSo.

CLAUSULA 3"

A formag6o em contexlo de trabalho ser6 ministrada, entre 13-03-2019 e 07-06-2019,
em instalaQ6es a indicar pela Entidade Formadora em Contexto Trabalho, a qual
designa para tutora da formagio em contexto Helena Cardoso, responsavel pelos
pelouros da Cultura e Educagio.
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CLAUSULA 4"

A formagSo nao podera exceder sete horas diarias e 28 horas semanais, salvo acordo
entre as partes, devendo neste caso a justificageo do novo hor6rio ser comunicada
previamente ao IEFP, lP / Servigo de FormagSo Profissional da Amadora.

CLAUSULA 5'

O horSrio de formagSo ser6 fixado pela Entidade Formadora entre as 8 e as 20 horas.

CLAUSULA 6'

O Formando tere direito a uma bolsa de formaQeo no montante de € 150,12, quando
aplicAvel, a ser paga, mensalmente, pelo IEFP, lP /, Servigo de FormaQao Profissional
da Amadora, ficando vinculado aos direitos e deveres estipulados no Regulamento
Interno dos Formandos em vigor no inicio da agao de formag6o.

CLAUSULA 7"

Entidade Formadora obriga-se a facultar ao IEFP, lP / Servigo de Formagdo
Profissional da Amadora todos os dados referentes ao Formando, necess6rios d
atualizagao por esta entidade de um seguro que cubra os danos emergentes de um
acidente sofrido pelo Formando durante e por causa da formaEdo.

A

CLAUSULA

8A

O presente contrato 6 v6lido pelo prazo de 48 dias iteis (336 horas) a partir da data de
emissao, salvo se se verificar qualquer interrupgSo decorrente de algum problema
autorizado pelo Servigo de FormagSo
superveniente devidamente justificado

e

Profissional da Amadora.

2018,08{2_OS_M@1 DOC

/. I
<7
I

l\s[TtT0 00 rpnu;0 |j ]unrl0i0 pR0 sst0\I" tp
DE[fGAQAo REGroliAL DE USBOA E VA["E D0 rEJo
cEr{TRo DE EMPREGo E FoRMAqAo PRoFrSSroriAL DA AMADoRA
sERVr9o DE F0RMAoIO PRoRSStOliAt DAA' /|DORA

CLAUSULA

9A

O contrato podera cessar por mutuo acordo, por rescisao de uma das partes ou por
caducidade, nos termos da legislagao aplic6vel, devendo qualquer destas situag6es
ser comunicada, no minimo, com 15 dias de antecedencia ao IEFP,lP / Servigo de
Formagdo Profissional da Amadora. A Entidade Formadora em Contexto de Trabalho
est6 isenta de qualquer pagamento ao(s) formando(s), bem como da sua manutenqao
na empresa findo este periodo de formaQao pr5tica em contexto de trabalho.

O presente contrato 6 elaborado em trCs exemplares e assinado a 13 de margo de
2019.

O representante da Entidade Formadora em Contexto de Trabalho

O Formando

Homologo
P/ Diretora do Centro de Emprego e FormagSo Profissional da Amadora
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2formandos - Pedido de colaboraQ6o institucional IEFP Amadora
Ana Almeida

<

ana.almeida @jf-ag ua lvamirasintra.pt>

let, 2019.02.26 09:47
Para:

ca

g mail.com < ca rolinadacun ha @ gma il.com >
Casimiro' < presidente@jf-agualva mirasintra.pt >; 'Filomena Pires' < filomena.pires@jf-agualvamirasintra.pt

rolinadacu nha@

Cc: 'Carlos

'Helena Cardoso'

<

>;

helena.cardoso@jf-agualvamirasintra.pt>

Exmo. senhoro

Corolino Cunho
Incumbe-me o Senhor Presidenle do Junto de Freguesio de Aguolvo e Miro Sintro, Corlos
Cosimiro, de informor que exisie interesse em ocolher os dois formondos Ronice e Gilson,
poro o eslogio de 336 horos, o inicior o l3 de morEo e com fim previsto o 0Z de Junho de
2019.
Estomos disponiveis poro outros ossuntos que julgue necessdrios,

Atentomente,
Ano Almeido
IREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA

Telefone 219188540 Fox 219146129
ono.olmeido @jf -oguolvomirosintro.pt
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Poro responder oos cidodoos de formo mois rdpido e eficiente, o Junlo de Freguesio desenvolveu o

oplicogdo poro telem6vel "Observot6rio Espogo P0blico", disponivel poro downlood grofuito no
"Google Ploy Store". Poro o regisfo dos oconencios pode lombem ulilizor o portol do Junlq de
Freguesio wwwjf-oguolvomirosinlro.p_lleSpoco-p_qblie olabsefCglefLe:esp-oeQ:p_!_blieal
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ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem sao dirigidos. Oualquer outra utilizagao, distribuigao, reencaminhamento, impresseo ou
c6pia desta mensagem 6 expressamente proibida. Se recebeu esta mensagem por engano deverS destrui-la e infomaf o remetente.
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Coneio

29t03t2019

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

De: Carolina Cunha Imailto:carolinadacunha@gmail.com]
Enviada: 19 de fevereiro de 2019 18:29
Para: Ana Almeida
Assunto: Re: Pedido de colaboragSo institucional IEFP Amadora
Boa tarde.
Gostaria de confirmar, por favor, se os estdgios dos formandos Ronice e Gilson que foram a entrevista
dia 14102 se se confirmam. Caso n6o se confirme, tenho de ananjar uma outra alternativa para eles.

Muito obrigada pela atengao.
Os melhores cumprimentos.

Carolina Cunha
Em qua. 6 de fev de 2019 ds t3:32. Ana Almeida <el44lmgidg

r!

j

tlagualr amirasintra.pl> escreveu:

Boo lorde Corolino Cunho,
sim, sugerimos os dotos de 14 fevereiro pelos l4ho0 ou dio l5 de fevereiro pelos 1 th3,
anlrarrictnc
vv, v vJ
Esiomos disponiveis poro ogendor outros dotos coso ndo seio compotfvel.

Atentomente,
Ano Almeida
fREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA
Teletone 2I 9 i88540 Fox21914612?
cno-olmeido Ojf -oguolvomirosintro. gl

#$.*1*,r#
De: Carolina Cunha [mailto:carolinadacunha@.gmail'coml
Enviada: 6 de fevereiro de 2019 12:05
Para: Ana Almeida
Assunto: Rel Pedido de colaboraE5o institucional IEFP Amadora
Bom dia.

Gostaria de saber se jii lhe 6 possivel dar-me um Feedback dos Cv dos formandos que enviei, a fim
de se agendar entrevistas e se fazer a confirmagdo do(s) estrigio(s). Caso n6o haja a possibilidade
deles estagiarem convosco, tenho de lhes arranjar uma outra altemativa.

Muito obrigada pela atengdo dispensada.
Cumprimentos.
Carolina Cunha

No dia 30/01/2019,

is l4:52, Carolina

Cunha <garoijnadlrsllha rf grnail.com> escreveu:

Cara Ana Almeida.
htrpsi//ouflook.live.com/maiUid/AQMkADAWATY3ZmYAZSO,iOWUyLWJkNjEtMDACLTAwCgBGA./AADZq4T|maTmUq3bja634e3twAHAJnKpQLjSZ

29t03t2019

Correro

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

Agradego desde jri a disponibilidade em colaborar com o Centro de Formaqdo
Profissional da Amadora.

Envio, em anexo, dois cv de formandos do Curso de Apoio d Gestdo que gostariam de
estagiar convosco. O estrigio d de 336 horas, a iniciar a l3103 e com fim previsto a
07/06, de acordo com o e-mail inicialmente enviado. Ambos estio disponiveis para
entrevista, a fim de contlrmarem o seu est6gio.
Se tiver alguma questdo. ndo hesite em contactar-me.
Os melhores cumprimentos.

Carolina Cunha
912276354

Em ter, 29 de jan de 2019 ds 12:15. ena Almeida <a&.dtnst& 4j.fAgualvam irasintra. pl> escreveu:
Exmo. Senhoro

Corolino Cunho
Em resposlo oo emoil, informomos que o Junto de Freguesio de Aguolvo e
Miro Sinlro, esto disponlvel poro receber os formondos no 6reo Vido Aiivo:
A r'lact^n
,A\t/v|v
^.1i.\ v
De formo o orgonizor o logistico interno, gostoriomos oindo de ocertor
pormenores, tois como, quol o nOmero exocto de formondo ou formondos,

o doto o inicior serio l3 de morgo?
Estomos disponiveis de outros ossuntos que julgue necessorios,

Alento mente,
Apoio oo Executivo
Ano Almeido
FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA

one 219188540 Fox2l9l46129
ono.olmeid o @jf -o guolvomirosintro.pl
<imoge00 1 .png><imogeOO2.lpg>

Telef

De: Geral - JF Agualva Mira Sintra [mailto:g9Iel@jf-agualvamirasintra.pl]
Enviada: 29 de janeiro de 2019 10:55
Para: 'Ana Almeida - JF Agualva Mira Sintra'
Assunto: FW: Pedldo de colaboracSo institucional IEFP Amadora

Bom dio Ano.

Segue emoil poro resposto.

Alentqmenie.
Estogidrio
Potricio Silvo
FREGUESIA DE AGUATVA E MIRA SINTRA

one 219188540 Fox 219146129
<imoge003.png><imoge004.jpg>

Telef

De: Carolina Cunha Imailto:carolinadacunha@gmail.com]
Enviada: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 11:30
https://outlook.live.com/majl/id/AQMkADAWATY3ZmYAZS04OWtJyLWJkNjEtMDACLTAWCgBGAAADZg4TlmaTmUq3bja634e3twAHAJnKpOLjSZ...3/4

Coneio

29t03t2019

-

Carlos Casimiro

-

Outlook

Para: geEl@jf-agualvamirasintra.pl
Cc: ron icesuellE@!a!opus"d.pl

Aslunto:

Pedido de colaboraESo institucional IEFP Amadora

Exmo(a). Sr.(a):
Na qualidade de responsavel pedag6gica pelo curso de Vida Ativa - Apoio A Gestao
no centro de Emprego e Folmagao Profissional da Amadora, venho' por este meio,
solicitar a cooperagao da v entidade, no sentido de aceitar, na modalidade de Formagao Pratica
em Contexto de Trabalho (FPCT), um ou mais formandos do curso supra referido.
A formagao em contexto de trabalho consiste num periodo complementar de aprendizagem,
atrav6s do qual o formando executa, na pr6tica, tarefas consentaneas com a erea do curso de
formageo ministrado no Centro Emprego e Formaqao Profissional.
Da nossa parte, enquanto Centro de Emprego e FormagSo Profissional, asseguramos ao(s)
formando(s) os mesmos apoios de que dispos durante a formaqao nas nossas instalag6es,
designadamente seguro, subsidio de transporte, subsidio de refeigao e bolsa de formagao, esta
0ltima nos casos aplic6veis.
A vossa emoresa/entidade estara isenta de qualquer pagamento ao(s) formando(s), bem como
de qualquer vinculo contratual, findo aquele periodo de formaqao pratica em contexto de
trabalho. Tera como (nico dever a disponibilizaqeo de um tutor que possa orientar o(s)
formando(s) durante a FPCT e efectuando, no final, a sua avaliaqeo

A calendarizagSo prevista para o referido estagio 6 a seguinte:

Ativa: Aooio d Gest6o
336h

13t0312019
07t0612019

Estes formandos possuem competcncias de Estrutura e comunicagSo organizacional; Principios
de fiscalidade; IntrodugSo ao c6digo de contas e normas contabilisticas; Aprovisionamento,
logistica e gesteo de stocks; Aplicagoes informaticas de gesteo - area comercial; Nog6es
besicas de gestao tecnica de Recursos Humanos; T6cnicas de marketing. A escolaridade dos
formandos 6 do 12." ano a licenciatura.
O(s) formando(s) devera(ao) prestar servigo em 7 horas diirias durante 4 dias; a folga no
est6gio serve para que, dada a sua condigao de desempregada, continue(m) a efectuar a
procura ativa de emprego a que este(ao) obrigado(s) como utente(s) do Centro de Emprego e
Formagao Profissional.
Fico a aguardar uma resposta vossa e estou disponivel para qualquer esclarecimento adicional.

Os melhores cumprimentos.

Carolina Cunha

Telf.:912276354
<Ronice Tavares.docx>

<Gilson cv.pdf)

httos://outlook.live.com/maiUid/AOMkADAwATY32mYAZS(NOVVLyLWJkNjEIMDACLTAWCgSGAAADZ94T|maTmUq3bia634e3twAHAJnKpQLjSZ 4i4

