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DESPACHO

Em sessão da Assembleia Municipal de 24 de novembro de 2014, 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, 02 de novembro de 2022

A Vice-Presid p legação do Presidente*

Maria ina An edra Costa

Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de
abril de 2022, publicitado pelo Edital n.o 21612022, da mesma data. O edital foi afixado nos locais de estilo e publicado no Diário de Notícias
da Madeira e Jornal da Madeira, edições de I de abril de2022. O referido Despacho poderá igualmente serconsultado no sítio oÍicial da
Câmara Municipal do Funchal em https://www.funchal.pt



a

PROJETO 369: "Apoio ao Núcleo de Gestão Logística da CBSF."

Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor PÍesidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de
abtil de 2422, publicitado pelo Edital n.o 21612022, da mesma data. O edltalfoi afixado nos locâis de estilo e publicado no Diário de Notícias
da Madeira e Jornal da Madeira, edições de I de abril de2022. O referido Despacho poderá igualmente serconsultado no sítio oÍìcial da
Câmâra Munícipal do Funchal em https://www.funchal.pt

Capacitar na área logística,
nomeadamente na gestão das existências
consumíveis, ferramentas e artigos
operacionais, proporcionando que a cadeia
de abastecimento se faça de uma forma
continuada sem prejuízo da sustentação
das tarefas normais dos bombeiros e,
principalmente, da atividade operacional e
interventíva.

I2.9 ano, curso do
EFA ou similar

L 18 Meses


