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DESPACHO

Em sessão da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 2Ol-4, foi aprovado o
Regulamento do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de

Trabalho.

São objetivos do Programa possibilitar, através da participação em projetos de formação
prática, uma oportunidade de experimentação em contexto real de trabalho.

O programa inclui projetos a serem desenvolvidos em diversas áreas, tais como a

educação, desporto, social, cultura, direito, urbanismo e mobilidade, entre outras, no

âmbito das atribuições e competências do município.

Os projetos a realizar, nas suas diversas vertentes, serão publicitados.

Os candidatos devem entregar a sua ficha de candidatura devidamente preenchida,

indicando obrigatoriamente os projetos a que se candidatam e que considerem serem

os mais adequados ao seu perfil.

Na sequência do anterior, determino que sejam abertos os projetos constantes do

anexo a este despacho.

Município do Funchal ,25 de fevereiro de 2022

A Vice-Presi r delegação do Presidente*

Ma Cristin Andrade Pedra Costa

Despacho de delegação e subdelegação de competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal.do Funchal, em 25 de
outubro de 2021, publicado pelo edital n" 54612021, de 25 de outubro de 2021. O edital foi afixado nos locais de estilo e publicitâdo no
Diário de Notícias da Madeira, edição de 26 de outubro de2021 e no Jornal da Madeira, edição de 27 de outubro de2021. O referido
despacho poderá igualmente ser consultado no sítio oficial da Câmara Municipal do Funchal na inteÍnet, em htto://www.cm-íunchal.pt



PROJETO 333: "Procedimentss urbanístlcos simples desmaterializados".

Oespaeho de dêlêgação e subdelegação de compêtênciâs, exarado pelo Senhor Presidents da Cãmara Munlcipal do Funohal, em 25 de
oütubro d6 2021, publicado pelo edital no 546t2021 , de 25 de outubro de 2021 . O edital foi áÍixado no8 locais de e$tilo e publicitado no
Diárlo de Notícias dã Madeha, ediçâo de 2ô de outubro de 2O21 e no Jornal da Madeira, edição de 27 de outubrÕ de 2A21. O reÍeÍdo
despacho poderá iguãlmentè ser consultado no sítiq oficial dá Câmara Muntcipal do Funchal na intêrnet em htto:/fuj'ww,cm-Íunchal.pt

Manter o atendimento direto com o
munícipe e adquirir conhecimentos de modo
a reconhecer os diversos tipos de operação
urbanística.
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