
o
V,UNCHAL

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 sejam abertos os projetos constantes do

anexo a este despacho.

Município do Funchal ,7 de novembro de 2022

A Vice-Preside egação do Presidente*

Maria stina de a Costa

Despacho de Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 7 de
abtil de2022, publicitado pelo Edílaln.o 21612022, da mesma data. O editalfoi aÍixado 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



P ROJ ETCI 37 2: " Csnsi I lações Conta bi I ísticas."

PROJETO 3731'Faturação."

Despacho de DelEgação e Subdelègâ@ de Çqmpetênclir,g, cxarado pelo Sênhar Prssidenüe dâ Câmqra Muníciipat dô Funchat, em 7 de
âbr1l dé2O22, zub'llcitsdo polo Edilal n.o 2161202a da mesmâ dâta. O editalfoi aÍixado nes locais de éstilo ê pub.licado no Diária de Notícias
dê Madetrâ e Jo.mal da Mãdeira, .6dlçóor dê I de ab{l óê 2922. O reÍBtido Dospacho poderá lguâlm€íite sãr consuÌtado no sítlo oÍiciâl da
gâmara Munioipal do Funehal em hüF ://ì 

^ríìi\r.funchal.pt

-Controlar e ef€tuar a concilÍação das
contas bancárias;

- Reconciliar periodicamente os saldos das
contas da patrimonial com a orçarnental e

as contas das classes das existênciãc, custos
e irnobilizado com valor das existências e os
registos patrimoniais

Licenciatura em
Economia ou Gestão

L 18 Meses

-Proced,er à eoncilia,ção e validação de
saldos de fornecedores e outros
credores;

- Proeeder à verificação e validação da
faturação recebida, nomeadamente a

ausência de cornpromisso da despesa,
desconformidade no prazo de
vencimentos das faturas relativamente
à adjudicação.

Licenciatura em
Economia ou Gestão

L 18. Meses


