Vida Ativa
FORMAÇÃO MODULAR
PRODUÇÃO AERONÁUTICA — MONTAGEM DE ESTRUTURAS
A medida VIDA ATIVA – Emprego Qualificado visa reforçar a qualidade e a agilidade das respostas no âmbito das medidas ativas de emprego, particularmente no que
respeita à qualificação profissional, através do desenvolvimento de percursos de
formação modular, percursos Qualifica +, formação prática em contexto de trabalho ou processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. Esta
medida integra duas vertentes: jovens e adultos.

Em parceria com a Empresa LAUAK —Grândola

Apoios Sociais

Requisitos de Acesso: a partir dos 18 anos; a partir do 9º ano.
Objetivos
Preparar e executar as tarefas inerentes à montagem e reparação de estruturas de aeronaves
de acordo com os parâmetros e especificações técnicas definidos, 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 processo de montagem ou da reparação a efetuar.
. Efetuar a montagem de estruturas de aeronaves, utilizando as técnicas, os equipamentos, as
ferramentas e os instrumentos apropriados e respeitando as normas de segurança e higiene e
de proteção ambiental aplicáveis.
. Efetuar a reparação de estruturas de aeronaves, utilizando as técnicas, os equipamentos, as
ferramentas e os instrumentos apropriados e respeitando as normas de segurança e higiene e
de proteção ambiental aplicáveis.
. 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.
Conteúdo programático (ufcds):

5791 -Cultura aeronáutica (25 h)
5793 - Critério de excelência aeronáutica - Lean (50 h)
5796 - Metrologia industrial (50 h)
4567 - Desenho técnico - representação e cotagem de peças (50 h)
4563 - Preparação do trabalho, planeamento e orçamentação (25 h)
4572 -Técnicas e ferramentas de ligação (50 h)
5802—Materiais e equipamentos físicos na montagem aeronáutica (50 h)

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

Acrescido de mais 1 percurso de 275 h + 420 h em Formação Prática em Contexto de Trabalho
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

