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Tipologia: 6.4 – Qualidade dos Serviços e Organizações 
 
 

ACÇÃO GRATUÍTA 
 
 
PÓS-GRADUAÇÃO 
Qualidade, Gestão e Avaliação em Entidades de 
Reabilitação 
 

 

Objectivos / Competências principais a desenvolver 

Competências de nível superior nas áreas da qualidade e certificação, avaliação de actividade 

e desempenho, gestão e avaliação de projectos de intervenção, inclusão social, associadas a 

outras de cariz mais transversal como a igualdade de oportunidades a higiene e segurança, o 

ambiente e os sistemas de informação. A unidade de formação a que designamos de 

“Projecto” constituirá uma oportunidade do formando aplicar o conhecimento adquirido 

durante a formação criando e gerando um recurso para a instituição na qual desenvolve a 

sua actividade.  

 

Destinatários 

Técnicos, nomeadamente de Reabilitação Profissional que intervenham na área de 

abrangência das políticas integradas de habilitação e reabilitação profissional das pessoas 

com deficiências e incapacidades, e necessitem de adquirir e/ou actualizar conhecimentos e 

competências transversais ao processo de integração sócio-profissional destes públicos. 

 

Estrutura curricular (200 horas) 

25 horas – Qualidade e Certificação 

25 horas – Sistemas de Avaliação de Desempenho 

25 horas – Gestão e Avaliação de Projectos de Intervenção 

25 horas – Sistemas de Higiene e Segurança e Ambiente nas organizações 

25 horas – Sistemas de Informação e Comunicação 

25 horas – A inclusão social e a Igualdade de oportunidades e género 

50 horas – Projecto 
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Condições de acesso 

Possuir uma Licenciatura, e em casos justificáveis o 12ºano.   

 

Regalias 

Certificado de Curso 

Material didáctico de apoio 

 

Documentação para candidatura 

Ficha de candidatura 

Cópias do Certificado de Habilitações, Bilhete de Identidade e nº de contribuinte 

Curriculum Vitae 

Declaração da entidade onde trabalha o candidato, onde conste informação alusiva ao 

trabalho com públicos portadores de incapacidades.  

 

Data de início / Horários de funcionamento 

Data prevista para inicio da acção: 11 de Setembro / 2009 

Todas as acções decorrerão em horário pós-laboral. Serão recepcionadas candidaturas até 

15 dias antes da data prevista para início dos cursos. 

 

 


