
FORMAÇÃO MODULAR CERT IFICADA
Contratação de Coordenador Pedagógico
Data: terça-feira, 27 de novembro de 2018

OBJETO DO CONT RATO:

Serviços de Coordenação Pedagógica para 3 (três) Operações de Formação Modular Certifica-
da. Sendo elas:

- Operação nº POISE-01-3524-FSE-002732 (TO 1.08 – Formação Modular para Empregados 
e Desempregados | Norte)
- Operação nº POISE-01-3524-FSE-002735 (TO 1.08 – Formação Modular para Empregados 
e Desempregados| Centro)
- Operação nº POISE-03-4231-FSE-001675 (TO 3.03 – Formação Modular para Desemprega-
dos de Longa Duração |Norte)

FUNÇÕES:

- Definição dos perfis de formadores/as a contratar
- Coordenação da equipa pedagógica
- Reuniões com a equipa pedagógica
- Validação dos mapas de pagamento a formandos/as, elaborados pelos serviços financeiros, 
mediante verificação da sua assiduidade
- Validação das notas de honorários devidos a formadores/as, elaboradas pelos serviços finan-
ceiros, mediante verificação das horas monitoradas
- Validação dos pedidos de reembolso, elaborados pelos serviços financeiros, mediante verifi-
cação da execução física
- Verificação interna dos dossiers técnicos pedagógicos da formação

CONDIÇÕES DE ACESSO (Sob pena de Exclusão):

- Habilitações ao nível do ensino superior (Fator eliminatório)
- Pelo menos 3 (três) anos de experiência profissional em formação profissional
- Detentor de CCP (Certificado de Competências Pedagógicas)
- Boa capacidade de utilização das T IC

CONDIÇÕES CONT RATUAIS:

- Prestação dos Serviços nas instalações da entidade adjudicante ou em outras do fornecedor
- Contrato de prestação de serviços em regime de avença mensal
- Prestação mínima em cada operação de 35 horas /mês
- Duração Previsível do contrato: 24 (vinte e quatro) meses, com inicio em janeiro de 2019

PREÇO-BASE:

¤ 50.400,00 (Cinquenta mil  e quatrocentos euros)



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA:

- Os interessados devem apresentar a sua proposta até às 23:59 do dia 07 de dezembro de 
2018, através do email voltface@voltface.pt

- A proposta deve vir acompanhada dos seguintes documentos:

• Curriculum Vitae
• Certificado de Habilitações
• CCP (Certificado de Competências Pedagógicas)
• Apresentação de preço global e preço mensal/operação, o qual deverá excluir o IVA
• Outros documentos que considerem relevantes para a apreciação da proposta


