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CONTRATO DE FORMAÇÃO 

 

 Entre o CFAE do Alentejo Litoral, com sede na Escola Secundária com 3ºCEB Poeta Al Berto, Sines, 

representado pelo seu Diretor, João Manuel Martins Madeira, como primeiro outorgante e 

_______________________________________, com o Bilhete de Identidade n.º __________________, 

exercendo funções no AE/ENA__________________________________________ como segundo 

outorgante, é ajustado e aceite o presente contrato de formação sujeito às cláusulas seguintes: 

                                                                     

 

Cláusula Primeira:  

(Objetivo do Contrato) 

O primeiro outorgante obriga-se a proporcionar ao segundo a 

Formação_____________________________________________________________________________ 

 

Cláusula Segunda: 

 (Local, Calendarização, Duração e Horário) 

A formação referida na cláusula anterior terá lugar na 

______________________________________________________________com a calendarização, 

duração e horários explícitos no programa respetivo. 

 

Cláusula Terceira:  

(Deveres do Formando) 

O segundo outorgante obriga-se a:                       

a)  Frequentar a Formação referida na cláusula primeira, com assiduidade e pontualidade, e em 

respeito do disposto no Estatuto da Carreira Não Docente e no Regime Jurídico da Formação Contínua 

em vigor. 

b)  Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam 

confiados para efeitos de formação. 

c)  Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos e materiais que utilizar na 

Formação, sempre que os danos produzidos resultem de comportamento doloso ou negligente. 
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Cláusula Quarta:  

(Direitos do Formando) 

O primeiro outorgante emitirá a favor do segundo outorgante, um certificado comprovativo da frequência 

e aproveitamento, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Cláusula Quinta: 

 (Publicação) 

O segundo outorgante autoriza que a entidade formadora, CFAE do Alentejo Litoral, proceda à 

divulgação de materiais e/ou documentação produzidos no decurso da acção e da forma que esta  

 

considerar mais conveniente, disponibilizando-os a toda a comunidade educativa, desde que em respeito 

pelos créditos de autor. 

 

Cláusula Sexta:  

(Alterações supervenientes - Efeitos) 

Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o primeiro outorgante não puder cumprir 

integralmente o plano de ação previsto, poderá proceder aos necessários ajustamentos, devendo sempre 

justificar tal facto aos formandos. 

                                                                                     

                                                                       

 

Sines, _______/_______/_______ 

 

 

 

 

 

O primeiro outorgante 

 

_______________________________ 

 

O segundo outorgante 

 

__________________________________ 
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