AÇÃO DE FORMAÇÃO
Código do Trabalho: Aplicação prática nas Organizações sociais
Nesta ação de formação irão analisar-se as questões fundamentais do Código do Trabalho na perspetiva da sua
aplicação prática nas Organizações sociais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Contratos de trabalho
2. Regime de renovação extraordinária dos contratos a termo
3. Compensação a pagar no caso de caducidade dos contratos a termo
4. Trabalho suplementar
5. Banco de horas individual
6. Novo regime de férias, feriados e faltas
7. Despedimento por extinção de posto de trabalho e despedimento por inadaptação;
8. Compensação a pagar no caso de despedimento por iniciativa do empregador

OBJETIVO GERAL // OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Adquirir competências para celebrar contratos de trabalho e seus aditamentos e calcular as compensações a
pagar aos trabalhadores.
- Obter destreza para lidar com situações de ordem laboral, e que estejam diretamente relacionadas com os pontos
supra indicados.
- Adquiri aptidões e conhecimentos sobre os conteúdos programáticos supra indicados
-Obter os conhecimentos básicos para lidar com situações de ordem laboral, que estejam diretamente relacionadas
com os pontos supra indicados.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Métodos ativos e de descoberta por forma a promover a participação e o envolvimento dos formandos em casos
práticos. Avaliação contínua dos formandos e realização de exercícios.

DIAS : 11 e 12 outubro
HORÁRIO 10h00 às13h e das 14h00 às 17h00
DURAÇÃO 12h
LOCAL: Faro
INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 30€ // Não associados/as: 50€
PÚBLICO-ALVO Técnicos/Chefias e dirigentes de Organizações Sociais, com ou sem fins lucrativos
ÁREA DE FORMAÇÃO 762- Trabalho social e Orientação
MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados/as da EAPN Portugal // Número de ordem de receção da
inscrição
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e
aproveitamento no final da formação
FORMADORA Sónia Isabel Bento
Licenciada em Direito, exerce profissionalmente a atividade de advogada, consultora jurídica das IPSS e assessora
jurídica da UDIPSS Santarém

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, numerário ou
cheque (à ordem de EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).

As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 4 de outubro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Faro
Rua D. Jerónimo Osório, nº 5 , 2º Dto
Tel 289 802 660
Telem 914214522 e-mail: n.faro@eapn.pt

Apoio:

