Destinado a
quem?
Candidatos com idade
igual ou superior a 18 anos:
...que procuram aumentar
a sua qualificação escolar;

Onde nos pode
encontrar?
Escola Secundária Tomaz Pelayo
Morada: Rua Professor Doutor Fernando
A. Pires de Lima, 4780-531 Santo Tirso

Contactos:
Telefone: 252 852 356

...que necessitam de uma
qualificação profissional;
….que já têm o 12º ano ou
formação superior mas
pretendem atualizar os
seus conhecimentos;

O Centro Qualifica de Santo
Tirso está também aberto a
Empresas e Instituições que
queiram valorizar os seus recursos humanos, proporcionandolhes níveis mais elevados de escolaridade e qualificação profissional.
(para cumprimento das 35
horas de formação anuais
obrigatórias)

Email: qualificadesantotirso@gmail.com
Site: www.qualificadesantotirso.com
Facebook: https://www.facebook.com/
centroqualificaSTS/

Horário de atendimento:
De 2ª a 6ª feira:
- 9h30 às 12h30
- 14h às 17h

Aposte em si!
Invista no seu futuro!

ETAPAS DE INTERVENÇÃO DO CENTRO QUALIFICA:

1. Acolhimento

SAÍDAS PROFISSIONAIS
(para quem tem 3 anos de experiência
profissional nestas áreas)

2. Passaporte Qualifica
3. Diagnóstico
4. Informação e Orientação
5. Encaminhamento

ENCAMINHAMENTOS
POSSÍVEIS:



Eletricidade e energia



Metalurgia e metalomecânica



Ciências informáticas



Serviços de apoio a crianças e jovens



Secretariado e trabalho
administrativo



RVCC Escolar (4º, 6º, 9º ou 12º ano) *



RVCC Profissional (saídas profissionais diversas)



Dupla Certificação



Cursos EFA (4º, 6º, 9º ou 12º ano)



Formação Modular Certificada (Gratuita):
- •Inglês
- Arranjos florais e adornos para datas
festivas
- Fabrico de compotas, conservas e licores
- Manutenção e conservação de motosserras
- Gestão de conflitos
- Primeiros Socorros

PASSAPORTE QUALIFICA

- Informática


Decreto Lei 357/2007 (cursos de secundário já

(WWW.PASSAPORTEQUALIFICA.GOV.PT)

extintos)
* NOTA: Portaria 232/2016, de 29 de Agosto, artigo
15.º,

nº2,

“o

encaminhamento

para

processos



ção e registo individual de qualifica-

de

reconhecimento, validação e certificação de competências de

ções e competências (verificar forma-

candidatos com idade até 23 anos, inclusive, depende de estes

ções já realizadas)

possuírem pelo menos três anos de experiência profissional,
devidamente comprovada pelos serviços competentes da
segurança social ou, sempre que aplicável, de organismo
estrangeiro congénere”.

Instrumento tecnológico de orienta-



Acessível apenas para quem se inscreve no Centro Qualifica

Como se inscrever:
Os(as) interessados(as) devem dirigir-se
ao Centro Qualifica de Santo Tirso no
horário de funcionamento, de forma a
preencherem um formulário de inscrição e entregar a documentação solicitada:

 BI/Cartão de Cidadão e NIF; ou outro documento de identificação
 Certificado de Habilitações ou Registo Biográfico.

