
Técnico de Marketing 

Modalidade de Formação : Curso CEF Tipo 7 

Escolaridade Mínima de Acesso: titular do 12.º ano de um curso científico 

humanístico ou equivalente do nível secundário de educação que pertença à mesma 

ou área de formação afim. 

Duração (horas): 1065 (1 ano) 

Certificação: nível IV 

Início: Junho de 2013 

Local de formação: Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

Apoios sociais (por formando): 

 Bolsa de profissionalização: 41,92 € (10% do Indexante de Apoios Sociais );  

 Bolsa de material de estudo (valor atribuído de acordo com o escalão de abono 

de família – 1.º ou 2.º escalão); 

 Subsídio de alimentação + despesa (valor total do passe) ou subsídio de 

transporte (máximo:  41,92 €); 

 Subsídio de acolhimento (máximo:  209,61 € (50% do Indexante de Apoios 

Sociais )). 

 Nota: o total dos apoios sociais mensais é, no máximo, 293,45€ (70 % do IAS) 

por formando. 

Inscrição: inscreva-se utilizando este formulário. 

  

https://docs.google.com/a/ebspinheiro.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqZ002UDU0YVF3OHJzbnd4TXVBN0E6MQ


 

Técnico Auxiliar de Saúde  

Modalidade de Formação : EFA NS-Tipo A  

Escolaridade Mínima de Acesso: titular do 9º ano de escolaridade ou equivalente e 

maior de 18 anos de idade. 

Certificação: nível IV 

Início: Junho de 2013 

Local de formação: Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

Apoios sociais (por formando): 

 Bolsa de formação: 1,13€ /hora de formação (máx. mensal  de 146,73€), 

exceto para empregados e menores de 23 anos que não comprovem ter pelo 

menos 1 ano de descontos; 

 Subsídio de alimentação + despesa (valor total do passe) ou subsídio de 

transporte (valor máx. 41,92€); 

 Subsídio de acolhimento (máximo:  209,61 € (50% do Indexante de Apoios 

Sociais )). 

 Nota: o total dos apoios sociais mensais é, no máximo, 293,45€ (70 % do IAS) 

por formando. 

Inscrição: inscreva-se utilizando este formulário. 

 

 
 

 

  

https://docs.google.com/a/ebspinheiro.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqZ002UDU0YVF3OHJzbnd4TXVBN0E6MQ


Unidades de Formação de Curta Duração 

 

Designação da UFCD: Atendimento telefónico 

Duração: 25 horas 

Início: 3.º período letivo 

Local de formação: Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

Objetivos e conteúdos: consulte aqui.  

Inscrição: inscreva-se utilizando este formulário. 

 

Designação da UFCD: Comunicação no Atendimento 

Duração: 25 horas 

Início: 3.º período letivo 

Local de formação: Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

Objetivos e conteúdos: consulte aqui. 

Inscrição: inscreva-se utilizando este formulário. 

 

Designação da UFCD: Folha de cálculo  

Duração: 75 horas 

Início: 3.º período letivo 

Local de formação: Escola Básica e Secundária de Pinheiro 

Objetivos e conteúdos: consulte aqui. 

Inscrição: inscreva-se utilizando este formulário. 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/417
https://docs.google.com/a/ebspinheiro.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqZ002UDU0YVF3OHJzbnd4TXVBN0E6MQ
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/9152
https://docs.google.com/a/ebspinheiro.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqZ002UDU0YVF3OHJzbnd4TXVBN0E6MQ
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Ufcd/Detalhe/8593
https://docs.google.com/a/ebspinheiro.net/spreadsheet/viewform?formkey=dGdqZ002UDU0YVF3OHJzbnd4TXVBN0E6MQ

