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Passo a passo, Arruda mais próxima de si!

Newsletter da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos

DESTINATÁRIOS:
Todos os que queiram ver reconhecidas as suas qualificações e a sua experiência profissional.
»»Jovens com idade igual ou superior
a 15 anos ou, independentemente
da idade, a frequentar o último ano
de escolaridade do ensino básico
(encaminhamento para formação
profissional).
»»Adultos com idade igual ou superior
a 18 anos.

Certificação de Competências
em Arruda dos Vinhos
Uma parceria entre o Município de Arruda dos Vinhos e o IEFP - Centro de
Emprego e Formação Profissional de Vila Franca de Xira vai possibilitar
a obtenção de certificação escolar e profissional em Arruda dos Vinhos,
através do Centro Qualifica, uma estrutura do Sistema Nacional de Qualificações vocacionada para a qualificação de adultos que tem por objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, contribuindo para a melhoria
dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade dos indivíduos.
Reconhecimento, validação e certificação de Competências
(RVCC)
Os processos de RVCC, desenvolvidos nos Centros Qualifica, consistem no reconhecimento de competências escolares e profissionais adquiridas pelos adultos,
ao longo da vida, tendo em vista a respetiva certificação.
Em Arruda dos Vinhos o Centro Qualifica estará habilitado a desenvolver processos de RVCC na vertente profissional e de dupla certificação (Profissional +
Escolar 3.º ciclo ou secundário), com base nos referenciais de RVCC do Catálogo Nacional de Qualificações.
O RVCC Escolar visa a melhoria dos níveis de certificação escolar dos adultos que
não possuam o nível básico ou secundário de escolaridade (adultos que possuam
entre o 4.º e o 6.º ano de escolaridade, exclusive e adultos que detenham o 6.º ano,
mas que não concluíram o 9.º ano de escolaridade). Este processo permite reconhecer, validar e certificar os conhecimentos e as competências resultantes da
experiência adquirida em contextos não formais e informais ao longo da sua vida.
A certificação obtida através deste sistema é igual à atribuída nas outras vias e permite o prosseguimento de estudos.
O RVCC Profissional possibilita reconhecer, validar e certificar os conhecimentos e
as competências profissionais resultantes da experiência adquirida em diferentes
contextos ao longo da vida. A certificação obtida através deste sistema permite não
só a valorização pessoal, social e profissional, mas também o prosseguimento para
percursos de formação de nível subsequente.

Objetivos:
»»Promover e capitalizar a experiência
profissional dos utentes.
»»Reforçar a autoestima.
»»Fomentar a valorização pessoal.
»»Potenciar a motivação e a autonomia
dos trabalhadores.
»»Proporcionar novas competências.
»»Favorecer a empregabilidade dos
ativos desempregados.
Etapas:
»»Acolhimento
»»Diagnóstico
»»Informação e Orientação
»»Encaminhamento
»»Reconhecimento e Validação de
Competências
»»Certificação de Competências
DURAÇÃO:
»»Profissional: aproximadamente 4
meses
»»Dupla Certificação: aproximadamente 9 meses
CERTIFICAÇÃO:
Após prova de avaliação, a certificação
é comprovada mediante a emissão de
um certificado de qualificações e de
um diploma, a emitir pela entidade promotora do Centro Qualifica.
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Sessão de
esclarecimento
16 maio, 4.ª feira, 21h
Auditório Municipal
Centro Cultural do Morgado

RVCC EM ARRUDA DOS VINHOS
Áreas

341. Comércio

344. Contabilidade e Fiscalidade
346. Secretariado
e Trabalho Administrativo
521. Metalurgia e Metalomecânica
522. Eletricidade e Energia

Qualificação

761. Serviços de Apoio a Crianças
e Jovens

NÍvel
QNQ

Operador/a de Distribuição

2

Operador/a de Logística

2

Técnico/a Comercial

4

Técnico/a de Distribuição

4

Técnico/a de Logística

4

Técnico/a de Marketing

4

Técnico/a de Vendas

4

Técnico/a de Contabiliadade

4

Assistente Administrativo/a

2

Técnico/a Administrativo/a

4

Técnico/a de Secretariado

4

Serralheiro/a Civil

2

Eletricista de Instalações

2

Eletromecânico/a de Refrigeração
e Climatização - Sistemas
Domésticos e Comerciais

2

542. Indústrias do Textil, Vestuário,
Costureiro/a Modista
Calçado e Couro
622. Floricultura e Jardinagem

Iluminação Pública

2

Operador/a de Jardinagem

2

Técnico/a de Jardinagem e
Espaços Verdes

4

Cuidador/a de Crianças e Jovens

2

Técnico/a de Ação Educativa

4

Agente em Geriatria

2

Animador/a Sociocultural

4

762. Trabalho Social de Orientação Assistente Familiar e de Apoio à
Comunidade
Técnico/a de Apoio Familiar e de
Apoio à Comunidade

O Laboratório Irene Lisboa é uma
infraestrutura pioneira a nível nacional
no que diz respeito ao ensino das ciências e constitui uma valência extraordinária que ficará à disposição dos
alunos e de toda a comunidade, e que
permitirá continuar na senda da excelência e qualidade de ensino no Conce-

Para uma rede de IP eficiente e segura,
contamos com a sua colaboração na
deteção mais rápida de avarias, contactando diretamente a assistência da EDP:

800 911 911
edpdistribuicao.pt
/pt/faleconnosco/Pages/
Avaria_Iluminacao_Publica.aspx

disponível em:

Julgado de Paz

2
4

Laboratório Irene Lisboa
Os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do
concelho de Arruda dos Vinhos têm
à sua disposição, desde 23 de março,
um laboratório de ciência instalado no
Centro Escolar de Arruda dos Vinhos
(investimento municipal que ascende
aos 20 000 €).

A iluminação pública (IP) do concelho
está concessionada à EDP Distribuição de Energia, S.A. desde 1985, que
faz toda a gestão, manutenção e reforço da mesma, sempre que necessário.

lho. Fomentar o espírito de iniciativa, a
capacidade de o aluno aprender fazendo, e a procura de soluções inovadoras,
este laboratório será sem dúvida um
marco que fortalece, e muito, os equipamentos à disposição da comunidade
escolar, tendo como meta o sucesso e a
realização dos jovens.

Desde 6 de junho de 2017 que está instalado na Loja do Cidadão de Arruda
dos Vinhos um Julgado de Paz, um
novo meio jurisdicional para resolução
de causas cíveis de menor complexidade, com rapidez, de forma simples
e a custos reduzidos, aproximando os
cidadãos da Justiça.
O Julgado de Paz é um tribunal com
características especiais e procedimentos mais simples, competentes para
resolver causas de valor mais reduzido
(até 15 000 €)de natureza cível, excluindo as que envolvam matérias de Direito de Família, Direito das Sucessões e
Direito do Trabalho, de forma rápida e
custos reduzidos.
HORÁRIO: 2.ª feira, das 13.30h às 16.:30h
4.ª feira, das 9.00h às 16.30h
6.ª feira das 9.00h às 12.30h
Tel.: 263 038 356
correio.arruda@julgadosdepaz.mj.pt
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