
 

Consulte a totalidade da nossa oferta formativa no nosso site: www.valorpormedida.pt , ou entre em contato connosco 289 422 370 
 

Formação profissional  
Último trimestre 2014 – campanha especial Loulé 

A solução em formação profissional certificada perto de si! 

! 

 
 
 

 

Formação interempresas (As ações de formação decorrem nas nossas instalações) 

 

Curso 
Carga 

horária 

Investimento 
por participante 

 

Data prevista de realização 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Higiene e segurança no 

trabalho 
12 h 85 € 1ª ação: 22, 27, 29 de 

setembro (2ª e 4ª; 19h-23h) 
 2ª ação: 19,24 e 26 de 

novembro (2ª e 4ª; 19h-23h) 
 

Primeiros socorros 12 h 90 € 
 11 e 18 de outubro 

(Sábados; 9h-13h e 14h-18h) 
  

Suporte Básico de Vida 4 h 35 € 
 1ª ação: 25 de outubro  

(Sábado, pós-laboral 9h-13h) 

 

2ª ação: 5 de novembro  
(horário labora; 9h – 13hl) 

3ª ação: 10 de dezembro  
(Sábado, pós-laboral 9h-13h) 

Implementação de 

medidas de 

autoproteção 

6 h 80 € 

 25 de outubro 
(Sábado, pós-laboral) 

  

Sistema HACCP 12 h 80 € 
 1ª ação: 20, 22, 27 e 29 

de outubro  
(horário laboral: 15h – 18h) 

 2ª ação: 11, 16 e 18 de 

dezembro 
(horário pós-laboral: 19h-23h) 

Higiene alimentar 6 h 40 € 
  1ª ação: 3,5 e 10 de novembro 

(horário laboral: 15h – 18h) 
 

Movimentação 

mecânica de cargas 
(manipuladores de empilhadores) 

6 h 70 € 
 1ª ação: 14 e 16 de outubro 

(horário laboral: 14:30 – 18:30h) 

 2ª ação: 04 e 05 de 

dezembro 
(horário pós-laboral: 19h-22h) 

Atendimento ao cliente 12 h 90 € 1ª ação: 19, 25, 26 de 

setembro (5ª e 6ª; 19h-23h) 

 2ª ação: 20,21 e 27 de 

novembro (5ª e 6ª;14h-18h) 
 

Inglês A1 50 h 250 € 
 1ª ação: a iniciar em 30 

de Outubro ; Horário pós-laboral: 5ª 
(19h-23h) e sábados (9h- 13h) 

  

Formação pedagógica 
inicial de formadores  

90 h 340 € 
  A iniciar a 18 de outubro 

Sábados 9h-13h; 14h-18h 
 

Nota: Informamos que todas as ações estão sujeitas a um número mínimo e máximo de formandos. 

- Formação empresa – 
Solicite orçamento à medida. O plano de formação é elaborado de acordo com as necessidades do cliente. 
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