Parceria
VIDEO CONFERÊNCIA
FORMAÇÃO ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO / TRABALHO POR
TURNOS, NO ÂMBITO DO DIREITO DO TRABALHO PRIVADO

28 Setembro 2021
2021(10:00-13:00)
021
OBJETIVOS DO CURSO:

Compreender os aspetosteóricos
teóricos e práticos de situações envolvendo o trabalho em regime rotativo
,contratos
contratos de trabalho, direitos e deveres;Proporcionar e promover a qualificação do trabalhador
de forma a aumentar a produtividade e competitividade da empresa;
empresa; Assegurar aos colaboradores o
direito individual à formação; Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo
trabalhador;ajudar e apoiar os empregadores na organização do trabalho.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Direito Laboral aplicado ao Trabalho por turnos, à duração do trabalho, compensação remuneratória,
folgas/descanso, interrupções, Horas in itinere,
Regime do trabalho por turnos (folgas, escalas de rotatividade de trabalhadores, diárias ou semanais,
horários
ios diferenciados de entrada e de saída)
saída
RECURSOS PEDAGÓGICOS:
PEDAGÓGICOS
Apresentação e multimédia, Expositivo, ativo e interativo com recurso a Multimédia
Multimédia, Sínteses
metodológicas, Baterias de casos, estruturados numa lógica de aprendizagem,
aprendizagem Legislação e normas
técnicas.
DESTINATÁRIOS:
DESTINATÁRIOS
Sector das obras públicas (Câmaras e Juntas), de concessionárias e empresas ligadas à construção de infra
estrutura rodoviária.
Funcionários autárquicos e de institutos públicos, Funcionários de fundações, associações
assoc
públicas e
funcionários de organismos públicos; Gestores/Engenheiros de empresas de fornecimento de bens ou
serviços;
PREÇO – 105 euros (isento de IVA). O preço inclui documentação e certificado de formação emitido
noSIGO (de acordo com o modelo publicado
pub
na Portaria N.º 474/2010).
Até 20 participantes. Mínimo 10 formandos. Consultar as Condições de inscrição emwww.afesp.pt
em
ou
pelos contactos habituais.
Coordenação/Gestão pedagógica
Ana Raposo (Dra),
), formadora certificada
Coordenação científica: José Gonçalves (Engº), formador certificado
FormadorFormador- Ana Beirão (Dra
(Dra), da SRS Advogados
INFORMAÇÕES - Secretariado da formação AFESP – Sara Diogo (Dra)
AFESP – Associação Portuguesa de Sinalização e Segurança Rodoviária
RodoviáriaAlvalade
Alvalade Office Center; Praça de Alvalade, 6 ‐ 1º, Sala 13;
1700
1700‐036
Lisboa tel: 217 946 631 email: geral@afesp.pt

