DESTINATÁRIOS AOS CENTROS
QUALIFICA EPHTM-CELFF

CENTRO QUALIFICA EPHTM-CELFF

Candidatos(as) com idade igual ou superior a
18 anos, através da informação, o aconselhamento e o encaminhamento para ofertas de

ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA
E TURISMO DA MADEIRA - CELFF

educação e formação escolar e profissional.
Jovens, enquadrados pela Garantia Jovem,
com idades compreendidas entre os 15 e os
29 anos, designados NEET - Not in Education,
Employment or Training (jovens que não se
encontrem a frequentar modalidades de educação ou de formação e que não estejam
inseridos no mercado de trabalho).



QUALIFICAÇÃO ESCOLAR

APROVEITE O PASSADO E O PRESENTE E

- com habilitações escolares inferiores ao

CONSTRUA O SEU FUTURO... APOSTE NAS

4º, 6º, 9º ou 12º ano de escolaridade;


QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- com experiência profissional na área de
hotelaria e similares, sem uma qualificação de nível 2 ou 4.
- com 12º ano de escolaridade ou habilitação de nível superior.

O Centro QUALIFICA está aberto também a
Empresas e Instituições que queiram valorizar os seus recursos humanos, proporcionando-lhes o acesso a níveis mais elevados
de escolaridade e de qualificação profissional.

SUAS QUALIFICAÇÕES!
Travessa dos Piornais, nº33, São Martinho 9000-246
FUNCHAL
Telefone DIRETO: 291 764 393
Geral EPHTM: 291 764 347
Fax: 291 764 414
Website: http://www.ephtm.com
Email: qualifica@ephtm.pt
Facebook: www.facebook.com/escolahoteleiramadeira

Horário de Atendimento:
De 2ªfeira a 6ª feira
Manhã: 09:00 – 13:00
Tarde: 14:00—17:30
Pós-Laboral: mediante marcação

CENTRO QUALIFICA EPHTM-CELFF
O Centro QUALIFICA visa assegurar a Informação, a Orientação e o Encaminhamento de
candidatos(as) para Ofertas Externas ao Centro,
bem como, para o Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências adquiridas ao lon-

ETAPAS DE INTERVENÇÃO DO
CENTRO QUALIFICA
1. ACOLHIMENTO
- Inscrição de Jovens e Adultos.
- Informação sobre as diferentes ofertas de
qualificação existentes na RAM.

• Melhorar os níveis de educação e formação,
escolar e/ou profissional, contribuindo para o
aumento dos níveis de qualificação da população, para a promoção de empregabilidade dos

2. DIAGNÓSTICO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO
- Conjunto de sessões, coletivas e individuais, para apoiar os(as) candidatos(as) quanto
ao percurso educativo / formativo — escolar e/
ou profissional mais adequado ao seu perfil.

 O Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências é
desenvolvido ao longo de um conjunto de
petências-Chave Escolar e Profissional, para
os níveis Básico e Secundário.
 Visa a obtenção de uma qualificação escolar
e/ou profissional.
 Termina com uma Prova e um Júri de Certificação.

candidatos e para a inclusão social.
3. ENCAMINHAMENTO

COMO SE INSCREVER

QUALIFICAÇÃO ESCOLAR

sessões, com base no Referencial de Com-

go da vida.
Objetivo:

PROCESSO RVCC

- Tomada de Decisão quanto à oferta de qualificação, escolar e/ou profissional, a seguir.

NOTA: Portaria 232/2016, de 29 de Agosto, artigo
15.º, nº2, “o encaminhamento para processos de reconhecimento, validação e certificação de competências de candidatos com idade até aos 23 anos, inclusive, depende de estes
possuírem pelo menos três anos de experiência profissional,

Os(as) interessados(as) podem telefonar ou
dirigir-se ao Centro, no horário de funcionamento, de forma a preencherem um formulário de

Áreas a Trabalhar:
a) BÁSICO, que integra quatro áreas:

inscrição e entregar a documentação solicitada:

- Cidadania e Empregabilidade (CE)



- Linguagem e Comunicação (LC)



BI, NIF ou Cartão de Cidadão;
Certificado de Habilitações ou Registo Biográfico;



devidamente comprovada pelos serviços competentes da
segurança social ou, sempre que aplicável, de organismo
estrangeiro congénere”.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
A certificação profissional nas áreas de Cozinha e Pastelaria, Restaurante Bar e Mesa,

- Matemática para a Vida (MV)

Receção e Serviço de Andares, entre outras

- Tecnologias de Informação e Comuni-

áreas ligadas à Hotelaria e Turismo.

cação (TIC)

1 Fotografia.
b) SECUNDÁRIO, que integra três áreas:
- Cidadania e Profissionalidade (CP)
- Cultura, Língua e Comunicação (CLC)
inclui a Língua Estrangeira (LE)

