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DESPACHO

Em sessão da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 20L4, 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 seja aberto o projeto constante do anexo a

este despacho.

Município do Funchal , 07 de outubro de 2022

A Vice-Preside legação do Presidente*

Maria istina e Pedra Costa
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PROJETO 359: "Apoio técnico a espetáculos e eventos culturais no Departamento de

Cultura."

Capacitar o Departamento de Cultura de três
elementos que assegurem as tarefas inerentes à
construção de cenários, montagem, operação e
desmontagem de cenografias, adereços,
iluminação de cena, som, vídeo, maquinaria e
mecânica de cena.

Escolaridade

obrigatória ou
técnico

profissional

3 L8 Meses
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