
 

 

 
Curso 1 – Técnico/a Comercial * 
UFCD 0352 Atendimento, 50H Nível 4 
UFCD 0348 Técnicas de merchandising, 50H Nível 4 
UFCD4238 Técnicas de vendas, 50H Nível 4 
UFCD 0350 Comunicação interpessoal – Comunicação assertiva, 50H Nível 4 
 
Curso 2 – Rececionista de Hotel * 
UFCD 3330 Atendimento de clientes na receção, 50H Nível 4 
UFCD 03802 Atendimentos diversos na receção, 50H Nível 4 
UFCD 3429 Língua inglesa – serviço de receção, atendimento e informação turística, 50H Nível 4 
UFCD 3433 Relações com o exterior e promoção dos serviços da unidade hoteleira  
UFCD 3444 Língua inglesa – Acolhimento e assistência ao cliente, 50H Nível 4 
 
Unidade de Formação Curta Duração * 
UFCD 5899 Gestão e motivação de equipas, 25H Nível 4 
UFCD 0349 Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho – conceitos básicos, 25H Nível 2 e 4 
UFCD 0674 Função pessoal – legislação laboral, 25H Nível 2 e 4 
UFCD 0404 Organização pessoal e gestão do tempo, 25H Nível 2 
UFCD 0686 Gestão do tempo, 25H, Nível 4 
UFCD 4216 Liderança e gestão de equipas, 50H Nível 4 
 

* A ACIMG reserva-se o direito de cancelar ou adiar qualquer ação de formação programada para a qual não haja participantes suficientes ou por 
qualquer outro motivo de gestão. 
 

 
Destinatários: 
Ativos Empregados ou Desempregados, com idade igual ou superior a 18 anos, à data do início da formação (Licenciados empregados com vagas 
limitadas);  
UFCD’s de nível 2: Prioritariamente adultos com níveis de habilitação escolar inferiores ao 9.º Ano. 
UFCD’s de nível 4: Adultos com habilitação escolar entre o 9.º Ano e o 12.º Ano e Licenciados. 
Documentação a entregar no ato da inscrição sem os quais a mesma não poderá ser considerada: 
Ficha de inscrição; Cópia do BI, NIF ou CC; Cópia do certificado de habilitações 
Declaração da entidade patronal ou cópia do recibo de vencimento (para trabalhadores por conta de outrem) 
Cópia da declaração de início de atividade; cópia do último pagamento à segurança social (para trabalhadores por contra própria) 
Declaração do I.E.F.P. (para licenciados desempregados) 
Cópia do NIB – o formando tem que ser titular da conta 
Horário: 
Laboral e pós-laboral, a definir com o grupo de formandos/as inscritos/as 
Local: 
Alcobaça 
Regalias: 
Inscrição gratuita, Subsídio de alimentação diário, Seguro de acidentes pessoais, Materiais pedagógicos da ação de formação e Certificado de 
qualificações 
 
Observações: 
As formações modulares certificadas permitem-lhe realizar um percurso formativo gradual e flexível, de acordo com a sua disponibilidade. 
Contribuem para a obtenção de uma qualificação ou para completar processos de RVCC. 
 
Para informações, esclarecimento de dúvidas ou envio da sua inscrição (com todos os documentos digitalizados em anexo) favor contactar Ana 
Silva – formacao@acimg.pt / 919979978 / 244560112) 
 
Para levantar a sua ficha de inscrição e entrega da mesma presencialmente, por gentileza dirija-se ao Jornal O Alcoa dentro do seu horário de 
funcionamento. 
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