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CONDIÇÕES DE ACESSO 

Idade entre os 14 e os 19 anos; 
 9º ano de escolaridade com aprovação. 

Auxiliar de Saúde    
Restauração  

Empregado de  
Restaurante/Bar    

CONDIÇÕES DE ACESSO 

Idade igual ou superior a 15 anos e inferior a 18 (à data 
de 01 de setembro); 
8.º ano de escolaridade com aprovação; 
Frequência do 9.º ano de escolaridade sem aprovação. 

 
BENEFICIOS/APOIOS 

Alimentação; 
Subsídio de transporte; 
Bolsa de material escolar; 
Bolsa de profissionalização; 
Seguro; 
Subsídio de alojamento. 

   CERTIFICAÇÃO 

Dupla Certificação - Nível profissional 2  
do Q.N.Q  e 9º de escolaridade; 
Possibilidade de prosseguir nos  
estudos/Acesso ao ensino secundário. 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros  

Tel. 278 421 680  
Fax. 278 420 168  

E-Mail. geral@aemc.pt 
               

INSCREVE - TE 

CURSO CEF-Tipo 3                CURSOS PROFISSIONAIS 

Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros  

OBJETIVOS 
Os Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma oportuni-
dade para poderes concluir a escolaridade obrigatória, incenti-
vam-te ao prosseguimento de estudos/formação e permitem 
que possas adquirir competências profissionais, através de um 
percurso flexível e ajustado aos teus interesses. 

OBJETIVOS 

Contribuem para que desenvolvas competências pesso-
ais e profissionais para o exercício de uma profissão; 

Privilegiam as ofertas formativas que correspondem às 
necessidades de trabalho locais e regionais; 

Preparam-te para acederes a formações pós-
secundárias ou ao ensino superior, se for essa a 

tua vontade.  

BENEFICIOS/APOIOS 

Alimentação; 
Subsídio de transporte; 

Bolsa de material escolar; 
Bolsa de profissionalização; 

Seguro. 

   CERTIFICAÇÃO 

Dupla Certificação - Nível profissional IV;  
12º ano de escolaridade; 

Possibilidade de prosseguir nos  
estudos/Acesso ao ensino superior; 

Cursos reconhecidos em toda a Europa. 

É uma medida socioeducativa, de caráter temporário e excecional, a adotar depois de esgotadas 
todas as outras medidas de integração escolar, que visa favorecer o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a inclusão social, conferindo uma habilitação escolar de 2.º ou 3.º ciclo.  
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