Curso de Formação e Educação de Adutos

Técnico de Produção Aeronáutica
Processos Especiais nível IV—Tecnológico
Os cursos EFA são percursos formativos flexíveis, adaptados
às competências que os adultos já possuem, que visam elevar
os níveis de habilitação escolar e profissional da população
portuguesa adulta, através de uma oferta integrada de educação e formação que potencie as suas condições de empregabilidade e certifique as competências adquiridas ao longo da
vida.

Em parceria com a Empresa LAUAK —Grândola
Requisitos de Acesso: a partir dos 18 anos; a partir do 12º ano.
Descrição Geral
Preparar e executar as tarefas inerentes aos diversos tipos de tratamentos de estrutura e
de superfície de metais e proceder a ensaios destrutivos e não destrutivos nos materiais e
peças metálicos, associados quer à indústria aeronáutica quer à indústria metalomecânica
em geral, respeitando as normas de segurança e higiene e de proteção ambiental aplicáveis.
Atividades Principais
Preparar o trabalho, consultando e analisando documentação técnica e selecionando os equipamentos, as ferramentas e os materiais em função do tipo de tratamento a efetuar.
Executar diversos tipos de tratamento de estrutura de metais, utilizando os processos e as técnicas específicos da indústria aeronáutica e/ou da metalurgia e metalomecânica geral e respeitando as normas de segurança e higiene e de proteção ambiental aplicáveis.
Executar diversos tipos de tratamento de superfície de metais, utilizando os processos e as técnicas específicos da indústria aeronáutica e/ou da metalurgia e metalomecânica geral e respeitando as normas de segurança e higiene e de proteção ambiental aplicáveis.
Proceder a ensaios a materiais e peças metálicos, utilizando os processos e as técnicas específicos
da indústria aeronáutica e/ou da metalurgia e metalomecânica geral, a fim de avaliar a sua conformidade relativamente a especificações técnicas e a normas de qualidade.
Assegurar a conservação e manutenção dos equipamentos e ferramentas utilizados, executando,
nomeadamente limpeza, lubrificações de rotina, verificações e reposições de níveis, tendo em
conta as normas de segurança, higiene e preservação do ambiente.
Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida.

Apoios Sociais
Bolsa de formação
Até ao valor máximo mensal
de 50% do indexante de apoios
sociais IAS* 217.88 euros

Subsídio de refeição
€4.77 /dia

Subsídio de transporte
Até ao limite de 15% do IAS:
65.36 euros

Despesa de transporte
totalidade do valor do passe.

Subsídio de Acolhimento
Até 50% do IAS/formando
mediante entrega mensal do
comprovativo original de
pagamento: 217.88 euros

Inscrições
Serviço de Emprego de Sines—E-mail—cte.sines@iefp.pt

E-mail

Serviço de Emprego de Alcácer do Sal—E-mail—se.alcacer@iefp.pt

cfp.santiagocac

Serviço de Formação Profissional de Santiago do Cacém—E-mail—sfp.santiagocacem@iefp.pt

em@iefp.pt

