
PLANO DE FORMAÇÃO - 2011

Nº Acção de Formação Objectivo(s) Local
Entidade 

Formadora
Duração

Data  de 

Realização

1
REGIME DO CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS: Férias, 

Faltas e Licenças

Dar a conhecer aos formandos o regime da Duração e Organização do Tempo de 

Trabalho, previsto no Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, com exclusão do regime 

sobre parentalidade.

Dotar os formandos de conhecimentos teórico-práticos indispensáveis à correcta 

aplicação das normas sobre a duração e organização do tempo de trabalho, 

férias, faltas e licenças.

IPL INA 21 Horas 07 a 09 de Novembro

2
A PROTECÇÃO SOCIAL DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES 

PÚBLICAS

Situar a protecção social no contexto da sua evolução histórica; Distinguir os 

conceitos de «protecção social», «segurança social» e «saúde»; Fundamentar na 

CRP a protecção social/segurança social e a protecção da saúde e conhecer, 

genericamente, os respectivos direitos e sistemas que os concretizam – sistema 

de segurança social e sistema de saúde; Distinguir os direitos decorrentes da 

relação de trabalho dos direitos da segurança social; 

Conhecer, genericamente, o denominado «regime de protecção social da função 

pública», em vigor em Dezembro de 2005; Conhecer, genericamente, a 

protecção social na AP, definida na Lei 4/2009, de 29 de Janeiro.

IPL INA 30 Horas 10a 14 de Outubro

3 CONTABILIZAÇÃO DO IVA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Proporcionar aos participantes um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos 

dos procedimentos necessários à implementação e execução das instruções 

transmitidas pela Circular, Série A, nº 1345, de 6 de Janeiro de 2009, sobre a 

contabilização do IVA nos Serviços Públicos.

De um tratamento contabilístico do IVA como uma operação de tesouraria ou 

extra-orçamental, procedimento emanado da Circular, Série A, nº 1314, de 23 

de Dezembro de 2004, passamos para a contabilização do IVA, como uma 

operação orçamental.

Torna-se necessário conhecer as implicações deste novo procedimento 

contabilístico, quer no registo das operações orçamentais e patrimoniais, que na 

sua expressão nos mapas orçamentais de prestação de contas, nomeadamente 

no Mapa de Fluxos de Caixa, tanto mais que, enquanto no decorrer do ano de 

2009 (período de transição), subsistiram os dois modelos de contabilização do 

IVA, nas contas de 2010, o IVA será apenas expresso em termos de operação 

orçamental. 

IPL INA 14 Horas 9 e 10 de Maio

4 OPTIMIZAÇÃO E GESTÃO DE DADOS EM EXCEL (2007)
Este nível intermédio de formação tem como objectivo explorar novas técnicas 

que permitam melhorar o seu desempenho e rentabilizar as ferramentas.
IPL INA 30 Horas

27 de Junho a 01 de 

Julho

5 WORD - NÍVEL AVANÇADO

Desenvolver a aprendizagem das funcionalidades mais avançadas do Word, de 

forma a que no final do curso os formandos dominem o trabalho com Estilos, 

Formulários, Criação e Gestão de Documentos Longos e Impressão em Série. 

IPL INA 30 Horas 5 a 9 de Setembro

MO-PR02-01/V01 Página 1 de 1


