
i. - Designação da ação:

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

ii. - Obietivos:

Adquirir conhecimentos que capacitem para analisar e refletir sobre questões

fundamentais, com particular ênfase nas principais inovações que o Código em apreço

contém.

iii. - Destinatários:

Dirigentes, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos e outras Chefias

Administrativas - Nível V a VI

iv. - Identificação dos formadores

Dr. João Rodrigues

y. - IdentiÍicaeão do responsável pela coordenação científica e do responsável pela

coordenação pedagósica da ação de formação

O responsável pela coordenação científica da ação de formação é a Dr.u Cristina Pedra

Costa, licenciada em Gestão de empresas e Direito, possui Competência Pedagógica de

Formadora - CAP

O responsável pela coordenação pedagógicada ação de formação é o Eng. Luís Costa,

licenciado em Engenharia Mecânica, Gestão de Empresas e Segurança e Saúde no Trabalho,

possui Competência Pedagógica de Formador - CAP e CAP de Técnico Superior de

Segurança e Higiene no Trabalho.
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vi. - Modalidade e Orsanizacão da Formacão

Contínua e presencial

vii. - Proerama detalhado

l. Constituição do vínculo de emprego público a. Tramitação do procedimento concursal

(breve referência)

2. Contrato de trabalho em funções públicas: forma e invalidades

3. Os direitos de personalidade

4. Parentalidade a. Licenças b. Dispensas c. Faltas d. Especialidades na organização do

tempo de trabalho

5. Regime do trabalhador-estudante

6. Férias, feriados e faltas

7. Organização do tempo de trabalho a. Tempo de trabalho b. Registo dos tempos de

trabalho c. Horario de trabalho e limites à duração do trabalho d. Limitação à duração do

trabalho e. Adaptabilidade f. Isenção do horario de trabalho g. Trabalho suplementar

8. Conteúdo e local da prestação de trabalho a. A atividade contratada b. Mobilidade c

Requalificação

9. Exercício do poder disciplinar a. Procedimento disciplinar comum b. Procedimento

disciplinares especiais

viii. - Data de realização

No de dias - 3 dias
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Datas - 6,7 e 8 de Fevereiro de 2019



ix. - Carga horária e respetivo horário

Carga Horária - 21 Horas

Horário - 7 Horas por dia das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 17H30


