Circular nº 111FD / 2022
[CONDUÇÃO DE OBRA / ORÇAMENTOS – REVISÃO DE PREÇOS (UFCD: 3894)]
(2221929UFMA)
[OBJETIVOS]
Identificar tipos de custos que incidem sobre o preço de uma obra, calcular preços de trabalhos correntes de construção
civil e elaborar autos de medição.

[DESTINATÁRIOS/CONDIÇÕES DE INGRESSO]
Empregados e desempregados, com idade igual ou superior a 18 anos, detentores de habilitações iguais ou superiores ao
9º ano de escolaridade.
Nº máximo de participantes: 25 (vinte e cinco)

[DURAÇÃO]
25 horas

[DATA/HORÁRIO]
Regime E-learning (Horário: pós-laboral)
De 09/05/2022 a 24/05/2022, segundas, terças e quintas-feiras, das 19:30
às 22:30/23:00.
Consulte aqui o cronograma.

[ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FREQUÊNCIA]
A formação será ministrada em regime de formação a distância (e-learning), através da plataforma Teams, da Microsoft,
enquadrada no Office365, de acesso gratuito.
Será desenvolvida em sessões síncronas identificadas na calendarização.

Coordenação:

Alexandra Estevão | alexandra.estevao@ciccopn.pt

Apoio administrativo:

Helena Miranda| helena.miranda@ciccopn.pt

[CERTIFICAÇÃO]
A todos os participantes que concluírem a ação, com aproveitamento e sem excederem o limite de faltas (10% do número
total de horas de cada UFCD, metade das quais terão de ser justificadas), será emitido o respetivo Certificado de Qualificações,
onde constam as UFCD concluídas.
(Portaria n.º 230/2008, de 7 de março, republicada na Portaria n.º 283/2011, de 24 de outubro.)
Esta ação de formação é constituída por Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) do referencial de formação 582150 - Técnico/a
de Obra/Condutor/a de Obra definido no Catálogo Nacional de Qualificações.

[REGALIAS]
Formação gratuita
Possibilidade de atribuição de apoios sociais. Consulte aqui a nota informativa.
Nota. Nas ações integralmente desenvolvidas em formação a distância, a elegibilidade geográfica corresponde ao concelho de
residência da maioria dos formandos da ação, não sendo, porém, elegíveis formandos com local de residência fora das áreas de
implantação territorial do POISE, ou seja, residentes na região metropolitana de Lisboa, Algarve e Regiões autónomas. Contudo,
podem frequentar a formação, caso não seja atingido o n.º de vagas para elegíveis (25), mas não terão direito aos apoios sociais
previstos.

[CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO]
Só pode inscrever-se nesta formação, que decorrerá em regime de formação e-learning, se tiver acesso a um computador,
tablet ou smartphone com internet, dotado de câmara e microfone.

1 – As inscrições terminam no dia 02 de maio de 2022.
2 – Serão consideradas prioritárias as inscrições provenientes de candidatos encaminhados pelo Centro de Informação e
Orientação para a Formação e o Emprego da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, as de colaboradores das empresas
associadas da AICCOPN (no cumprimento do disposto no ponto III do Capítulo I da Portaria 559/87, de 6 de julho); bem
como os candidatos encaminhados pelo Centro Qualifica do CICCOPN.
3 - As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada das inscrições e após validação da totalidade dos documentos
necessários.
4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:




Ficha de Inscrição preenchida na totalidade e assinada;
Comprovativo de dados pessoais: Caso consinta, digitalização do cartão de cidadão, com a menção “cópia
destinada ao CICCOPN para registos de formação” ou, em alternativa, o preenchimento deste formulário;




Certificado de Habilitações, cópia;
Empregados: Declaração da entidade patronal, com indicação do horário de trabalho; se trabalhador independente,
comprovativo da atividade;



Desempregados: Comprovativo de desemprego, obtido no Centro de Emprego, ou comprovativo dos descontos
efetuados para a Segurança Social.



Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF para confirmacoes@ciccopn.pt com o código de
referência 2221929UFMA, até à data limite de inscrição.



Se entregou recentemente os documentos de inscrição no CICCOPN, mencione esse facto no seu e-mail
de confirmação, e envie-nos a ficha de inscrição.

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:


Se já frequentou e foi certificado em alguma (s) da (s) UFCD que fazem parte do conteúdo desta ação, informe-nos,
pois não pode voltar a frequentá-la (s).



Caso se encontre a realizar formação financiada pelo Fundo Social Europeu, no CICCOPN ou noutra
entidade, durante o período em que decorrerá esta ação de formação, não pode efetuar a inscrição.



O CICCOPN reserva-se o direito de anular ou adiar a ação de formação, caso o número de participantes seja
insuficiente.

[CONTEÚDOS]
UFCD – 3894 – Orçamentos – Revisão de Preços – 25 horas
Consulte o programa da UFCD aqui

