
 

Documentos de inscrição - EFA 

 

Curso EFA – Educação e Formação de Adultos Financiado pelo POCH 
 

Destinatários/ Habilitações escolares 

Desempregados inscritos Serviço Público de Emprego (IEFP), detentores de habilitações iguais ou superiores 

ao 9º ano mas sem o ensino secundário (12º ano) concluído. 

Horário de realização/ duração 

O curso inicia dia 27 de Novembro e decorre de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 (7 
horas diárias) durante 16 meses. 

Inscrições - Serão efetuadas pessoalmente nas instalações da ACILIS, com a entrega da Ficha de inscrição 

totalmente preenchida e a entrega de toda a documentação necessária.  

Benefícios 

Certificado de qualificações de nível IV e equivalência ao 12º. Ano de escolaridade (desde que com 
aproveitamento e mínimo 90% assiduidade); 

Seguro de acidentes pessoais; 

Apoios: 

- Bolsa de formação mensal:  

             residentes nos concelhos de Alcobaça, Leiria, Marinha Grande e Pombal  - 421,32€ 

             residentes noutras localidades  - 147,46 € 

- Subsídio de alimentação: 4,77€/dia 

- Subsídio de transporte / acolhimento (quando aplicável) 

 

Documentação obrigatória 

Prova Documento Data de entrega 

Habilitações literárias – 

Ultimo ano concluído 

Certificado de Habilitações concluídas (não podem ser aceites 

certificados de frequência); 

 

Comprovativo do local 

de residência 

Atestado ou Declaração emitida pela Junta de Freguesia 

comprovando o local da residência, a composição do agregado 

familiar e se existem transportes públicos compatíveis com o horário 
da formação 

 

Prova de desemprego  Declaração do Serviço Público de Emprego (IEFP), em como se 
encontra desempregado  

 

Comprovativo bancário 

onde conste o NIB/IBAN 

Comprovativo bancário onde conste o NIB/IBAN e nome do formando 

da conta de que seja titular. 

 

Subsídio de acolhimento 
(para filhos menores) 

Declaração da entidade de acolhimento, comprovando a inscrição e a 
frequência do equipamento social, bem como o valor da mensalidade 

atribuída e outras despesas de caráter obrigatório, que decorram do 
acolhimento.  

 

Documentação facultativa 

Emissão do Certificado 

(cópia do Cartão de 

Cidadão) 

Para emissão do certificado de formação na plataforma SIGO e 
inscrição no Centro Qualifica é necessário entregar fotocópia 

legível do Cartão de Cidadão (inutilizada com a mensagem “para 

efeito de formação”). 

 

 

Co-Financiamento 


