Curso EFA - Técnico Comercial (Nível Secundário) | Outubro 2021

A AEM – Associação Empresarial de Mangualde, vai desenvolver um Curso EFA - Técnico/a
Comercial de Nível Secundário.

Esta Formação Financiada de Educação e Formação de Adultos, é uma oferta de para
adultos que pretendam elevar as suas qualificações escolares, obtendo desta forma o 12º de
escolaridade aliado a uma certificação profissional.

Desta forma, a AEM vem por este meio promover o Curso EFA - Técnico/a Comercial
(Nível Secundário), não deixe passar esta
oportunidade!

- Carga Horária: 1870 horas
- Início Previsto: Outubro de 2021
- Horário: 09:00 - 13:00 // 14:00 -17:00

Destinatários:
Desempregados inscritos no Centro de Emprego, com o 9º ano de escolaridade ou com o
ensino secundário incompleto, e idade igual ou superior a 23 anos (a título excecional, poderá
ser autorizado por parte da entidade competente a frequência de formandos com idade inferior
à referida, tendo como limite mínimo os 18 anos de idade).
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Apoios (de acordo com a legislação em vigor):
- Subsídio de Alimentação (4,77 €/dia);
- Subsídio de Transporte; (até 65,82 €);
- Subsídio de Acolhimento (até 219,41 €);
- Subsídio de Alojamento;
- Seguro de Acidentes Pessoais;
- Bolsa de Formação Mensal cumulativa com o RSI (até 219,41€).

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO AQUI!

&nbsp; Documentos necessários para inscrição:
- Cópia do BI e NIF ou Cartão de Cidadão;
- Declaração do IEFP da situação face ao emprego;
- Declaração Comprovativa de Segurança Social, relativa à atribuição ou não de Rendimento
Social de Inserção (RSI) ou de Subsídio de Desemprego (SD);
- Cópia do Certificado de Habilitações;
- Curriculum Vitae;
- Cópia do Número Internacional de Conta Bancária (IBAN) com indicação do titular de conta.

Para visualizar o cartaz clique aqui.

Para mais informações e inscrições poderão os interessados contactar:
Associação Empresarial de Mangualde
Tel: 232 618 491 Fax 232 618 495
E-mail: geral@aemangualde.com
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