Curso de Formação e Educação de Adutos

Técnico de Logística (nível IV)
TECNOLOGICO
Os cursos EFA são percursos formativos flexíveis, adaptados às
competências que os adultos já possuem, que visam elevar os
níveis de habilitação escolar e/ou 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
Assegurar o adequado funcionamento das atividades logísticas da empresa, contribuindo
para a otimização dos fluxos de informação, serviços, matérias primas,
bem como produtos acabados, tendo em conta as normas de qualidade, higiene,
segurança e ambiente no trabalho.
Atividades Principais
 Analisar as necessidades da organização, de forma a implementar as soluções logísticas
mais adequadas aos objetivos, estratégias e recursos da empresa.
 Coordenar e supervisionar as atividades de receção, preparação de encomendas, armazenagem e expedição, de acordo com as normas de qualidade, higiene segurança e ambiente e as relações de trabalho.
 Assegurar a gestão de stocks.

 Coordenar e executar operações de movimentação, manobra e operação de empilhado


res de acordo com as regras e normas estabelecidas.
Apoiar o serviço de assistência a clientes, prestando as informações necessárias e adequando o serviço logístico às necessidades do cliente.
Elaborar relatórios da sua atividade, organizando e sistematizando a informação técnica
referente à sua área de intervenção.

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

