CENTRO

QUALIFICA
TURISFORMA COIMBRA

Adultos com idade igual ou superior a 18 anos que procurem uma qualiﬁcação escolar e/ou proﬁssional;
Jovens, entre os 15 e os 29 anos, que não se encontrem a frequentar modalidades de educação ou de
formação e que não estejam inseridos no mercado de trabalho.

Orientação e encaminhamento de jovens e adultos para ofertas de educação e formação proﬁssional;
Desenvolvimento de processos de Reconhecimento, Validação e Certiﬁcação de
Competências (RVCC) adquiridas pelos adultos ao longo da vida.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

JUNTA DE FREGUESIA DA VACARIÇA
TLF.: 231 930 825

Turisforma – Formação e Consultadoria
Rua da Liberdade 63, 3020-112 Coimbra | Tel.: 239 853 082 | geral@turisforma.pt | www.turisforma.pt

QUE VANTAGENS?
A grande vantagem para os adultos que utilizam os
serviços do Centro Qualifica Turisforma Coimbra é o
aumento da empregabilidade através do reforço das suas
qualificações (escolares e/ou profissionais).
O aumento das habilitações escolares é fundamental no
mercado de trabalho, uma vez que muitos empregadores
exigem níveis mínimos de qualificação nos seus processos
de recrutamento e selecção.
A qualificação profissional é também uma mais-valia na
procura de emprego, sobretudo nas profissões regulamentadas
(onde é obrigatória).

Reconheça...

Os jovens e adultos podem beneficiar de um aconselhamento
especializado e personalizado na definição de um projeto
de vida com vista à sua inserção no mercado de trabalho.

Valide...
Certiﬁque...

QUANTO TEMPO DEMORA?
Não existe uma duração pré-definida para os serviços
prestados pelo Centro Qualifica Turisforma Coimbra.
Os técnicos definem, em conjunto com o jovem/adulto, um
percurso individual à medida das suas necessidades,
potencial e motivações.

CONTACTE-NOS!

as suas competências!

Centro Qualifica Turisforma Coimbra
Rua da Liberdade, n.º 63
3020-112 Coimbra
Telefone: +351 239853082
Fax: +351 239853083
www.turisforma.pt
turisformacoimbra@centroqualifica.gov.pt

Organismo intermédio:

Cofinanciado por:

O QUE FAZEMOS?
Informação, orientação e encaminhamento de jovens
e adultos para ofertas de educação e formação profissional;
Desenvolvimento de processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC)
adquiridas pelos adultos ao longo da vida.
A QUEM SE DESTINA?
Adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, que
procurem uma qualificação escolar e/ou profissional;
Jovens, entre os 15 e os 29 anos, que não se encontrem a
frequentar modalidades de educação ou de formação e que
não estejam inseridos no mercado de trabalho.
ONDE ESTAMOS?
O Centro Qualifica Turisforma Coimbra tem a sua sede em
Coimbra mas atua em todo o território da região de
Coimbra, prestando serviços em regime de itinerância.
COMO FAZEMOS?
Acolhimento
Diagnóstico
Informação e Orientação
Outras modalidades
educativas e formativas
exteriores ao Centro
Qualifica

Encaminhamento

Processo de
Reconhecimento,
Validação e Certificação
de Competências

Acolhimento do candidato, com a realização da inscrição
e esclarecimento sobre o âmbito de intervenção e o
funcionamento do Centro Qualifica.
Diagnóstico de necessidades de formação e/ou qualificação
com base na análise do perfil do candidato.
Informação sobre modalidades de educação e formação,
oportunidades de qualificação, saídas profissionais, acesso
ao mercado de trabalho e oportunidades de mobilidade
transnacional; Orientação na definição de um percurso de
educação e formação, com apoio no acesso e utilização do
Passaporte Qualifica.

O RVCC Profissional visa o reconhecimento, validação
e certificação dos conhecimentos e das competências
profissionais adquiridas em diferentes contextos ao longo da
vida, para obtenção de uma qualificação profissional.
No desenvolvimento dos processos de RVCC, os adultos têm
sempre que frequentar um mínimo de 50 horas de formação
complementar certificada.
A certificação obtida através destes sistemas é igual à
atribuída nas outras vias de ensino e formação, permitindo o
prosseguimento de estudos e/ou para percursos de
formação de nível subsequente.

Encaminhamento para percursos de qualificação
adequados às necessidades, motivações e projetos do
jovem/adulto.

Os processos de RVCC destinam-se a adultos que possuam,
no mínimo, 3 anos de experiência profissional devidamente
comprovada.

A formação pode ser promovida pela Turisforma ou
qualquer outra entidade formadora certificada.

No Centro Qualifica Turisforma Coimbra pode obter
certificação nas seguintes saídas profissionais:

RVCC ESCOLAR E PROFISSIONAL

- Assistente Administrativo
- Bombeiro/a
- Calceteiro/a
- Empregado/a de Restaurante/Bar
- Operador/a de Logística
- Técnico/a da Qualidade
- Técnico/a de Apoio à Gestão
- Técnico/a de Cozinha/Pastelaria
- Técnico/a de Informática – Instalação e Gestão de Redes
- Técnico/a de Informática – Sistemas
- Técnico/a de Logística
- Técnico/a de Marketing
- Técnico/a de Restaurante/Bar

Os processos de RVCC consistem no reconhecimento de
competências escolares e/ou profissionais adquiridas pelos
adultos, ao longo da vida, tendo em vista a respetiva
certificação.
O RVCC Escolar visa a melhoria dos níveis de certificação
escolar dos adultos que não possuam o nível básico (9.º ano)
ou secundário (12.º ano) de escolaridade.

