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DESPACHO

Em sessão da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 201,4, 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 ,29 de abril de 2022

A Vice-Presid delegação do Presidente*

Maria ristina rade Pedra Costa
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PROJETO 337: "Execução e Manutenção das lnstalações Elétricas das Escolas do

Ensino Básico"

PROJETO 338: "Apoio Administrativo da DGF (Stock e Oficina|"
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Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ns de

Vagas

Duração do Projeto

Capacitar os bolseiros para trabalhos de
execução e manutenção das instalações
elétricas das escolas do ensino básico do
Concelho do Funchal.

Habilitações
mínimas e

capacidade
profissional de

eletricista.

3 L8 meses

Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ne de

Vagas
Duração do Projeto

Apoio aos serviços administrativos, tendo
acesso ao Xisconnect, entre outras funções
no âmbito administrativo da DGF (Stock e
Oficina).

IZe ano 1 18 meses



PROJETO 339: "Apoio área técnica de serralheiro mecânico da DGF"

PROJETO 340: "Conceção e Implementação de campanhas de incentivo ao consumo
no comércio Local"
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Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ne de

Vagas

Duração do Projeto

Trabalhar na área de serralheiro mecânico
da DGF, dando apoio às viaturas da CMF.

Habilitações
mínimas

obrigatórias e

experiencia de

serralheiro
mecânico

preferencial-
mente.

T L8 meses

Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ne de

Vagas
Duração do Projeto

Desenvolver competências no âmbito da
comunicação aplicada à área da revitalização
da economia, conceber e implementar
campanhas de incentivo ao consumo no
comércio local e apoio na área do marketing
digital.

Licenciatura
em

comunicação,
Cultura e

Organizações,

ou área

congénere

1 18 meses



PROJETO 341: "Conceção e produção de materialgráfico e promocional inerente às
iniciativas e projetos implementados pelo Departamento de Economia, Turismo e

Mercados"

PROJETO 342: "Apoio ao investidor nas áreas do Licenciamento e fundos de apoio ao
investimento"
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Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ne de

Vagas

Duração do Projeto

Desenvolver competências na área do
design, Conceção e produção de material
gráfico e colaboração em projetos de
promoção turística da cidade.

Licenciatu ra

em design, ou

área

congénere

T 18 meses

Objetivos do Projeto
Habilitações

Mínimas

Ne de

Vagas

Duração do Projeto

Desenvolver competências no âmbito das

metodologias de incentivo ao investimento,
apoio na otimização dos fundos disponíveis
e apoio na área da gestão, elaboração de
planos de negócio e programas de
revitalização.

Licenciatura
em Economia,

ou área

congénere

L 18 meses


