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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SINTAP/AÇORES 

 

O Departamento de Formação do SINTAP/Açores, doravante abreviadamente 

identificado D.F., tem como objectivo principal assegurar o direito à  formação 

profissional, a todos os níveis, aos trabalhadores da Administração Pública 

Regional, Central e Local, bem como aos trabalhadores das IPSS/Misericórdias, 

seus associados ou não, dependendo diretamente do Secretário Coordenador 

Regional, e rege-se pelas seguintes regras: 

1 – O D.F. é dirigido por um(a) Coordenador(a) de Formação, ao qual compete as 

seguintes tarefas: 

 
a) Coordenar e supervisionar a equipa e as tarefas cometidas ao  D.F.; 
b) Elaborar os Balanços de Actividades e os Planos de intervenção no 
âmbito da Formação Profissional; 
c) Elaborar os Programas de Formação anuais e submetê-los à apreciação 
do Secretariado Coordenador Regional; 
d) Elaborar os pedidos de cofinanciamento, anuais ou semestrais e 
submetê-los à apreciação e aprovação do PRO-EMPREGO/FSE; 
e) Proceder à divulgação do calendário da formação nos principais órgãos 
de comunicação social escritos, bem como através da página do 
SINTAP/Açores na internet e de prospetos informativos em suporte de papel 
para serem distribuídos a todos os delegados sindicais e nos locais de 
trabalho, de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta; 
f) Proceder à selecção e recrutamento dos formadores, tendo sempre em 
atenção a sua competência profissional e idoneidade, bem como a 
verificação da sua qualidade de formador certificado – (ver Anexo I – 
Regulamento do Formador); 
g) Proceder à selecção e recrutamento dos formandos, utilizando as 
seguintes prioridades: 

1.º As que forem fixadas pelos serviços de que dependem os candidatos; 
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2.º A proximidade do domicílio profissional dos candidatos com o local de 

realização da ação; 

3.ºOs candidatos que não tenham frequentado qualquer ação de formação, 

nos últimos dois anos; 

4.º Os candidatos com necessidade de formação para progressão imediata na 

carreira ; 

5.º Ser associado do SINTAP. 

 (Ver Anexo II – Regulamento do Formando) 

2- Integram ainda o D.F. um(a) Diretor(a) Pedagógica, responsável pela organização 

dos aspetos pedagógicos da formação profissional, e um(a) Responsável pela 

Seleção, a quem incumbe as tarefas relacionadas com a aplicação das regras de 

seleção dos formandos. 

3– As inscrições nos diversos cursos de formação são feitas através de uma ficha 

própria aprovada para o efeito (Mod. Anexo III). 

4 – As inscrições são remetidas para o “SINTAP/Açores – Rua do Barcelos nº 21/23 – 

9700-026 Angra do Heroísmo”, “SECÇÃO DA HORTA – Calçada da Conceição, n.º 

11, r/c – 9900-082 Horta” e “SECÇÃO DE PONTA DELGADA – Rua Dr. Francisco de 

Sousa, n.º 21-1.º - 9500-187 Ponta Delgada”, pelos serviços a que pertencem os 

candidatos, sendo as mesmas devidamente preenchidas em todos os campos e 

autenticadas pelo Dirigente do Serviço, com a indicação das prioridades na 

frequência do curso e com uma antecedência mínima de 30 dias sobre o início 

das respectivas ações de formação. 

5– As candidaturas que não obedecerem aos requisitos mencionados no número 

anterior, são passíveis de serem consideradas sem efeito. 

6 – A convocação dos candidatos é feita por escrito, em ofício dirigido aos 

respectivos serviços, não sendo devida qualquer comunicação aos não 

seleccionados. 
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7 – O D.F. dará conhecimento às Secções de Angra, Horta e Ponta Delgada dos 

candidatos seleccionados para cada uma das acções de formação. 

8 – Os candidatos seleccionados deverão confirmar a sua presença para o 

SINTAP/Açores, até à data mencionada no ofício, data a partir da qual se 

procederá à substituição do mesmo, caso tal confirmação não seja efetuada. 

9 – Ao D.F. compete preparar todo o expediente e material para os cursos, 

nomeadamente relações com a identificação dos formandos, pastas, manuais, 

papel, quadros, retroprojector, vídeo e demais material pedagógico necessário a 

garantir o bom funcionamento e sucesso dos referidos cursos. 

10 – Os formadores do SINTAP/Açores têm de apresentar os respectivos Manuais de 

Formação até 45 dias antes da realização da respectiva ação, manuais esses que 

deverão estar devidamente organizados de forma a assegurar e facilitar sua  

pronta reprodução gráfica, ou quando solicitados pelo D.F.. 

11 – Ao D.F. cabe ainda acompanhar os cursos in loco, dando o apoio necessário aos 

formadores e formandos, fazendo a distribuição do material necessário e prestar 

o apoio solicitado ao bom funcionamento dos referidos cursos. 

12 – Durante as ações de formação, os formadores devem fazer um sumário diário, 

de acordo com o Programa da matéria dada, que é escriturado na “Folha de 

Sumários e Presenças” (conforme mod. em Anexo IV), proceder à realização de 

testes de avaliação aos formandos e procurar, quando possível, criar grupos de 

trabalhos, de forma a que se possa avaliar cada um dos candidatos com a 

objetividade devida.  

13- No que concerne à avaliação sumativa, deve a mesma ser expressa 

quantitativamente, numa escala de 0 a 20 valores, resultando esta expressão da 

ponderação das classificações obtidas com a aplicação dos seguintes 

instrumentos de avaliação: 

a) TESTE ESCRITO, que visa avaliar os conhecimentos e/ou as competências 

adquiridas; 
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b) REGISTO DE AVALIAÇÃO GLOBAL E DE PARTICIPAÇÃO DO FORMANDOS, que 

visa avaliar sobretudo competências comportamentais. 

A PONTUAÇÃO FINAL, será expressa pela seguinte escala: 

• 7 a 9 –Insuficiente 

• 10 a 13 –Suficiente 

• 14 a 17 – Bom 

• 18 a 20 – Muito Bom 

(conforme mod. em Anexo V).  

14- Com base na classificação atrás mencionado, o D.F. emitirá o respectivo 

“Certificado de Formação Profissional” (conforme mod. em Anexo VI), ou através 

da Plataforma CERTIFICAR (www.certificar.azores.gov.pt) de acordo com a 

Portaria nº 86/2011 de 19 de Outubro, tendo sempre em conta os procedimentos 

enumerados no “Regulamento do Formador” (Anexo I deste Regulamento). 

15 – Reclamações ou Contestações: as reclamações ou contestações sobre 

procedimentos da responsabilidade do D.F. do SINTAP/Açores devem ser 

devidamente fundamentadas, por escrito, e apresentadas,  no prazo máximo de 

15 dias, a contar da data do fim dos referidos cursos, ao Secretário Coordenador 

Regional do SINTAP/Açores, o qual se deve pronunciar no prazo máximo de 30 

dias, cabendo recurso para a Direcção Regional do Trabalho, Qualificação 

Profissional e Defesa do Consumidor, tendo sempre em consideração os 

procedimentos enumerados no “Regulamento do Formando” (Anexo II a este 

Regulamento). 

 

16 – Os Cursos terão a duração de 30 horas, a realizar nos dias úteis das 09h30 às 

12h30 e das 14h00 às 17h00 (6 horas dia), conforme os programas e cargas 

horárias definidas caso a caso. 
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17 – Por cada projeto de formação, deverão ser organizados dois dossiers: 

 

a) Um Dossier Financeiro, contendo o projeto de candidatura, termo de 

aceitação, pedidos de reembolso, mapas e balancetes das despesas dos cursos 

e respetiva documentação, devidamente identificada, de acordo com o 

Decreto Regulamentar nº 84-A/2007, de 10 de dezembro e de acordo com o 

Despacho Normativo nº 8/2008 de 12 de Fevereiro, alterado e republicado 

pelo Despacho Normativo nº 43/2011, de 9 de junho; 

b) Um Dossier Pedagógico, que conterá por sua vez, as candidaturas e 

selecções dos formandos, programas, manuais e testes de apoio, sumários, as 

folhas de presença, inquéritos, mapas de avaliação, curriculum dos 

formadores, relatórios, etc., de acordo com o previsto no artigo nº 32º do 

Decreto Regulamentar nº 84-A/2007, de 10 de dezembro (este dossier será da 

responsabilidade do Diretor(a) Pedagógico(a) da Formação Profissional do 

SINTAP/Açores). 

18 – O D. F. possuirá uma conta bancária própria, para onde são transferidos ou 

depositados todos os subsídios do FSE e de instituições oficiais públicas ou 

privadas, sendo todas as despesas com a Formação liquidadas e pagas por esta 

conta que é movimentada pelo Coordenador da Formação, pelo Tesoureiro do 

SINTAP/AÇORES e pelo Secretário Coordenador Regional, sendo necessário a 

aposição de duas assinaturas, sendo obrigatória a do Secretário Coordenador 

Regional. O D. F., através do seu Coordenador, com prioridade mensal ou 

trimestral, escriturará todos os movimentos de Receitas e Despesas do Fundo, 

enviando ao PRO-EMPREGO/FSE o pedido de reembolso das despesas efectuadas e 

pagas, assim como, apresentação periódica dos balancetes detalhados. 

19 – Os honorários do Coordenador(a) da Formação, do Diretor(a) Pedagógico(a), do 

Diretor(a) de Seleção, e do Ténico(a) Oficial de Contas e de outro pessoal não 

docente, que venha a ser afeto ao D.F., são pagas pelas verbas do FSE  e  de 

instituições oficiais públicas ou privadas,  estando sujeitos aos descontos legais 

obrigatórios, nomeadamente IVA e IRS. 
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20- Programas de formação profissional do SINTAP/AÇORES não co-financiado pelo 

FSE: o SINTAP/Açores, pode realizar programas de formação profissional 

suportados financeiramente pelo orçamento do próprio sindicado ou através de 

outros fundos específicos de apoio da Administração Pública Regional, sendo aqui 

observadas e aplicadas as regras do FSE em matéria de pagamento de honorários 

e de reembolso de despesas elegíveis, com a exceção das despesas locais com a 

realização concreta das ações, tais como aluguer de instalações, equipamento, 

águas, papel e outros materiais de apoio que são da responsabilidade das 

respectivas Seções de Angra, Horta e Ponta Delgada, bem como de todas as 

despesas relacionadas com o transporte, alojamento e ajudas de custo dos 

formandos das suas áreas de jurisdição e intervenção geográfica  

 

 

 

 

O SECRETARIADO COORDENADOR REGIONAL, 
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