OFERTA CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - CEFS
ANO LETIVO 2020-21
CEF – TIPO 2 (2 anos) para alunos com mais de 15 anos e 6º ano concluído
E. Sec. São João do Estoril
- Instalação e Reparação de Computadores
- Cuidados de Estética e de Cabelo
E. Básica e Sec. Alvide
- Operador de Informática
Instituto de Tecnologias Náuticas – Paço d’Arcos
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (AGUARDA AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)
- SERRALHEIRO MECÂNICO
- ELECTROMECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
EPAV - Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, polo Sintra
- Cuidador/a de Crianças e Jovens
CEF – TIPO 3 (1 ano), para alunos com mais de 15 anos e 8º ano concluído
E. Básica e Sec. Fernando Lopes Graça
- Operador de Distribuição
- Eletromecânica de Manutenção Industrial
Casa Pia de Lisboa
Existem inúmeros cursos – consultar www.casapia.pt
equipa de admissões - e-mail: equipa.admissoes@casapia.pt - telefone: 21
36140 20
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Centro Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(Avenida dos Combatentes, Albarraque - 2635-049 Rio de Mouro,
de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h)
Modalidade de Educação e Formação - Tipo 1B
- CURSO DE PINTOR/A DE CONSTRUÇÃO CIVIL;
- CURSO DE COSTUREIRO/A INDUSTRIAL DE TECIDOS
Critérios: 1º ciclo completo ou 2º ciclo incompleto (não pode ter concluído o 6º ano de
escolaridade) + 15 a 17 anos de idade até 31/08
Modalidade de Educação e Formação - Tipo 2
-CARPINTEIRO/A DE LIMPOS;
-OPERADOR/A DE JARDINAGEM;
-MANICURA/PEDICURA;
-COZINHEIRO/A
Critérios: 2º ciclo completo ou 3º ciclo incompleto (não pode ter concluído o 8º ano ou
mais de escolaridade) + 15 a 17 anos de idade até 31/08
O período de inscrições encontra-se aberto desde 1 de Abril até 15 de Julho de 2020 e
qualquer candidatura deverá ser feita, preferencialmente, através do website da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - www.scml.pt - ação social - educação e
inovação - educação - aldeia de santa isabel.
De referir que a abertura de qualquer uma das ofertas formativas está condicionada ao
número de candidaturas recebidas.
A documentação necessária e obrigatória, à semelhança dos anos anteriores, é:
- documento de identificação válido do/a candidato/a (caso não seja cartão de cidadão,
deverá ser enviado o NIF, NISS e Nº de Beneficiário do SNS);
- documento de identificação válido do/a encarregado/a de educação (caso não seja
cartão de cidadão, deverá ser enviado o NIF, NISS e Nº de Beneficiário do SNS);
- Certificado de Habilitações;
- Relatório Psico Social e Escolar (nos casos assumidos como encaminhados por
entidades, instituições, estabelecimentos de ensino e outros;
- Se possível, o IBAN (conta bancária do EE, nos casos de candidatos menores de
idade. Quando maiores de idade, o/a candidato/a deverá apresentar uma conta
bancária em seu nome).
A admissão dos candidatos depende do resultado obtido no processo de seleção, que
contempla: a realização de uma prova oficinal, uma prova escolar de Português e
Matemática e uma entrevista de seleção. Nenhuma das provas tem caráter
eliminatório.
Aconselhamos que, paralelamente, o candidato proceda a matrícula noutros
estabelecimentos de ensino para assegurar frequência escolar, caso não seja
admitido no CFP da ASI.
Informação facultada por Bárbara Valentim, 15/4/2020
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Aldeia de Santa Isabel
Centro de Formação Profissional
Telefone:219155925/49/71
candidaturas.asi@scml.pt
Nota: Se pretender inscrever-se num destes cursos, contacte o SPO da escola:
ana.saraiva@aeparede.edu.pt ou julias.rocha@aeparede.edu.pt
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ATENÇÃO INSCRIÇÕES:
Na maioria das escolas existem pré-inscrições online, na página de cada escola
Recomendamos que realize a pré-inscrição em, pelo menos, 2 escolas.
Para o curso que funcionará na Escola Secundária Fernando Lopes-Graça Agrupamento de Escolas de Parede, não estão previstas pré-inscrições. Os alunos
interessados deverão indicar a sua opção em: www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt, a
partir de 26 de junho
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