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Ações de Formação Modular Certificada 

(a iniciar em junho de 2020)1 
 

AÇÃO 1 - LÍNGUA INGLESA – LOGÍSTICA (UFCD 0402) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

3ª e 5ª – 19:30h > 

22:30h 
2 25 horas 30 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet 

Destinatários: Empregados com pelo menos o 4º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 2 - GESTÃO DE CONFLITOS (UFCD 1531)  

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

3ª e 5ª – 19:30h > 

22:30h 
4 25 horas 30 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet 

Destinatários: Empregados com pelo menos o 9º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 3 – TÉCNICAS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS (UFCD 9978) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

3ª e 5ª – 19:30h > 

22:30h 
4 25 horas 30 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet 

Destinatários: Empregados com pelo menos o 9º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 4 – PROJETO FOTOGRÁFICO DE AUTOR (UFCD 9305) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

B-Learning*  
2ª e 5ª – 19:30h > 

23:00h 
4 50 horas 22 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador, 
acesso à internet 

e máquina 
fotográfica 

Destinatários: Empregados com pelo menos o 9º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

*4 sessões presenciais a decorrer na Unidade de Formação da ETAP em Viana do Castelo e 10 sessões à distância 

 

 

AÇÃO 5 – FOLHA DE CÁLCULO – FUNCIONALIDADE AVANÇADAS (UFCD 0757) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

3ª e 5ª – 19:30h > 

22:30h 
2 25 horas 30 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet  

Destinatários: Empregados com pelo menos o 4º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 
1 Ou quando exista o número de candidatos necessários para constituir o grupo de formandos  
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AÇÃO 6 – CLC_LEI_1 – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INICIAÇÃO – INGLÊS   

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

2ª e 4ª – 19:30h > 

22:30h 
4 50 horas 29 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet  

Destinatários: Empregados e Desempregados (com inscrição no Centro de Emprego) com escolaridade igual ou superior 
ao 9º ano e inferior ao 12º. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 7 – GESTÃO DE EQUIPAS (UFCD 7844) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

3ª e 5ª – 19:30h > 

22:30h 
4 25 horas 30 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet  

Destinatários: Empregados com pelo menos o 9º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 8 – COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL E ASSERTIVIDADE (UFCD 5440) 

Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

2ª e 4ª – 19:30h > 

22:30h 
2 25 horas 29 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet  

Destinatários: Empregados com pelo menos o 4º ano de escolaridade; Desempregados (com inscrição no Centro de 
Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 4º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

AÇÃO 9 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – SITUAÇÕES EPIDÉMICAS/PANDÉMICAS  

(UFCD 10746)  
Local/regime 

da formação 
Horário Nível Duração 

Data início 
(prevista) 

Benefícios Requisitos 

À distância 

(online) 

2ª e 4ª – 19:30h > 

22:30h 
4 25 horas 29 de junho 

Subsídio de 
alimentação 

Computador e 
acesso à internet  

Destinatários: Empregados com pelo menos o 9º ano de escolaridade; Desempregados há menos de um ano (com 
inscrição no Centro de Emprego) e escolaridade igual ou superior ao 12º ano. Residentes no distrito de Viana do Castelo. 

 

 

Procedimento de pré-inscrição (etapa 1): 
No caso de estar interessado, reunir os requisitos e as condições necessárias deverá registar a sua pré-inscrição 
(demonstração de interesse) através da página da ETAP-Escola Profissional no seguinte link 
https://www.etap.pt/inscricoes/inscricoes_modulares/ 
 
Procedimento de inscrição (etapa 2): 
Após receção e análise da sua pré-inscrição, caso detenha os requisitos e as condições necessárias e estejam reunidos os 
candidatos em número necessário que permita a constituição de um grupo de formação, será contactado pelos serviços da 
ETAP para formalizar a inscrição mediante: 
a) o preenchimento de uma ficha de inscrição e contrato de formação a apresentar pelos serviços;  
b) a apresentação/envio dos seguintes documentos:  

- cópia do certificado de habilitações;  
- cópia de documento de identificação com a devida autorização de fornecimento de dados;  
- IBAN com a sua identificação como titular (1.º ou 2.º) da conta;  
- declaração da entidade patronal com data anterior à data inicio da formação até ao prazo máximo de um mês 
atrás, fazendo menção ao vínculo com a entidade e ao respetivo horário de trabalho ou declaração de inicio de 
atividade (no caso de ser empregado por conta de outrem ou própria);  
- declaração do Centro de Emprego com data anterior à data inicio da formação até ao prazo máximo de um mês 
atrás, fazendo menção à data a partir da qual está no situação de desemprego.  

https://www.etap.pt/inscricoes/inscricoes_modulares/

