
DESTINATÁRIOS / REQUISITOS

 • Ativos empregados com idade igual ou superior a 18 anos; 
 • Ativos desempregados não DLD (Desempregados de Longa Duração), com idade igual ou superior a 
18 anos, com habilitação igual ou superior ao 12.º ano de escolaridade, sendo que nos candidatos ao 1.º 
emprego: 

 •  Se detiverem idade igual ou superior 25 anos têm que estar à procura de emprego há menos de 1 ano; 

 • Se detiverem idade inferior a 25 anos têm que estar à procura de emprego há menos de 6 meses. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

1. Verificação da elegibilidade dos formandos; 

2. Por ordem de receção das inscrições, com a seguinte ordem de priorização: 

 a) Ativos empregados provenientes de Centros Qualifica, que sejam detentores de habilitações in-
feriores ao ensino secundário e que sejam integrados num percurso de qualificação com o mínimo 
de três UFCD na mesma área de educação formação. 

 b) Ativos empregados inscritos e encaminhados pelos Centros Qualifica para completarem um 
nível de qualificação através de formação modular certificada;

 c) Outros ativos empregados inscritos no Centro Qualifica; 

 d) Ativos desempregados não DLD (Desempregados de Longa Duração) inscritos e encaminha-
dos pelos Centros Qualifica para completarem uma qualificação profissional através de formação 
modular certificada;

 e) Outros ativos desempregados não DLD (Desempregados de Longa Duração) inscritos no Centro 
Qualifica; 

 f) Outros ativos empregados não inscritos nos Centros Qualifica; 

 g) Outros ativos desempregados não DLD (Desempregados de Longa Duração) não inscritos nos 
Centros Qualifica; 

Após a seleção dos candidatos e sempre que a ação de formação reúna o número mínimo de candida-
tos para iniciar, os mesmos serão informados do início da ação por e-mail ou contato telefónico, sendo-
lhes solicitados todos os documentos para inscrição. 

TERMOS E CONDIÇÕES DE ACESSO

FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA PARA EMPREGADOS E DESEMPREGADOS
CANDIDATURA N.º POISE – 01-3524 – FSE – 003250



Os candidatos que não responderem no prazo estabelecido para o envio dos documentos serão excluí-
dos da ação de formação passando a Arts&Skills a selecionar o candidato seguinte em lista de espera. 
Sempre que se verifiquem desistências até ao primeiro dia de formação que reduzam o número de 
formandos para menos de 15, a Arts&Skills pode ter de adiar ou cancelar a ação, conforme estabelecido 
nas regras do programa financiador, POISE, mas avisará previamente todos os inscritos. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO

 • Ficha de inscrição devidamente assinada e preenchida; 

 • Certificado de habilitações; 

 • Comprovativo de IBAN (com o nome do próprio); 

 • Declaração da entidade patronal, datada, carimbada, assinada, e com a menção ao horário de trabalho 
e à data de admissão; 

 • No caso de trabalhadores por conta própria: Print do portal das finanças da situação cadastral atual 
com data e hora de emissão e declaração de início de atividade; 

 • Declaração do Centro de Emprego comprovativa da situação de desemprego. 

REGALIAS

 • Formação financiada;

 • Subsídio de Alimentação (4,77€/dia com presença >=3h/dia); 

 • Certificado de formação. 

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO: 

Telefone: 253 528 140

E-mail: geral@artsandskills.pt


