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Designação Funções de Técnica de Formação  
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 Departamento: Formação e Emprego 

 

 Função: Formador Áreas-Chave 

 

 Responsabilidades / Descrição de Funções: 

 - participar no processo de RVCC, escolar, profissional ou de dupla certificação, através da aplicação de 

instrumentos de reconhecimento e validação de competências do apoio aos adultos na elaboração do 

portefólio, na respetiva área de intervenção; 

 - informar o júri de certificação relativamente ao desenvolvimento do processo de RVCC dos adultos que 

acompanhou; 

 - exercer a função de avaliador, no âmbito do júri de certificação, designadamente nas provas de 

desempenho ou de demonstração de competências-chave, relativas às qualificações visadas pelos 

adultos que desenvolveram processos de RVCC acompanhados por outros formadores; 

 - colaborar com o técnico de ORVC na identificação das necessidades de formação de cada adulto, após 

certificação parcial, de forma a definir um encaminhamento sustentado para ofertas formativas com 

vista a uma qualificação escolar e ou profissional. 

 - comprometimento na realização das ações para cumprir a política e atingir os objetivos da qualidade, 

assegurando a implementação das medidas corretivas necessárias; 

 -  contribuir para a melhoria do desempenho e da eficácia do SGQ 

 

 Competências para o Desempenho da Função: 

 - licenciatura que confira habilitação própria para a docência para o respetivo grupo 

 - conhecimentos de uma língua estrangeira 

 - experiência relevante em funções idênticas no mínimo de 1 ano 

 - conhecimentos de informática na ótica do utilizador 

 - capacidade para liderar projetos 

 - capacidade de trabalho em equipa e cooperação 

 - facilidade de relacionamento interpessoal 

 

 Delegação de Responsabilidades: Outro colaborador de Departamento 

 

 Superior Hierárquico: Diretor Departamento 

 

 


