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PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

 
 
O Primeiro Outorgante, neste ato representado pelo Diretor, Escola/Agrupamento de Escolas de Murça, com 

sede na, Rua Frei Diogo, 5090-135 Murça, com o telefone 259511210 e telefax 259511180, pessoa coletiva 

600077144, representada pelo Diretor Dr. José Alexandre Sá Pacheco. 

 

O Segundo Outorgante, o formando,___________________________________________________               

residente em,___________________________________________________________________, nascido 

em  _________________, que frequenta o Curso Profissional____________________________                                  

com o consentimento do seu encarregado de educação. 

 

O Terceiro Outorgante, entidade recetora, ______________________ , com sede 

______________________________________    representada por ____________________________________    

 

É celebrado o presente protocolo de formação em contexto de trabalho, que se subordinará às cláusulas 

seguintes: 

Acordam o seguinte, relativamente à formação em contexto real de trabalho do segundo outorgante: 

 

Artigo 1º 

O terceiro outorgante disponibilizará as instalações e a adequada formação em contexto de trabalho do(a) 

formando (a) por um período de_____________ horas, que iniciará a __________________________                       

e  finalizará  a        _________________________________.                                                

 

Artigo 2º 

1. O Terceiro outorgante designa como Monitor responsável pelo acompanhamento da formação, 

________________________________, que, em conjunto com o(a) Professor(a) acompanhante, será 

responsável pelo acompanhamento e avaliação do(a) formando(a). 

2. O Primeiro Outorgante designa como Professor(a) Acompanhante responsável pelo acompanhamento da 

formação, __________________________________professora do Agrupamento de Escolas de Murça. 
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Artigo 3º 

São deveres do Monitor: 

a) Colaborar com o(a) Professor(a) Acompanhante na elaboração do Plano Individual de Formação; 

b) Acolher o(a) formando(a) e encaminhá-la ao seu posto de trabalho; 

c) Manter uma relação permanente com a Escola; 

d) Acompanhar o desenvolvimento do(a) formando(a), assegurando que não lhe são atribuídas tarefas de 

natureza estranha à das previstas no plano de formação em contexto real de trabalho; 

e) Participar na avaliação do(a) formando(a) e na avaliação global da formação em contexto real de traba-

lho. 

 

Artigo 4º 

São deveres do(a) Professor(a) Acompanhante: 

a) Colaborar com a entidade receptora na elaboração do Plano Individual de Formação; 

b) Acompanhar a execução do Plano Individual de Formação prestando o apoio pedagógico necessário; 

c) Registar na ficha individual do(a) formando(a) as observações feitas durante o acompanhamento da 

formação; 

d) Participar na avaliação do(a) formando(a) e na avaliação global da formação. 

 

Artigo 5º 

São deveres do(a) formando(a): 

a) Cumprir as obrigações decorrentes do acordo relativo à Formação em Contexto de Trabalho, celebra-

do entre a Escola e a entidade receptora; 

b) Respeitar, na realização das suas tarefas, os deveres de obediência, zelo, sigilo, assiduidade e pon-

tualidade; 

c) Manter em todas as circunstâncias um comportamento cortês e leal; 

d) Dispensar o maior cuidado aos bens materiais que lhe forem confiados para a sua utilização. 

 

Artigo 6º 

O Plano Individual de Formação, em anexo a este Protocolo, faz parte integrante do mesmo. 

 

Artigo 7º 

A cessação do presente protocolo poderá dar-se por caducidade ou por rescisão do respectivo acordo cele-

brado entre a Escola, o aluno formando e a entidade acolhedora. 
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1. O Terceiro Outorgante poderá rescindir o protocolo de colaboração, com causa justificativa, quando se veri-

fique, por parte do(a) formando(a), qualquer dos seguintes factos: 

a) Desobediência ilegítima às ordens ou instruções que receber das pessoas encarregadas da orientação 

da formação; 

b) Lesão culposa dos interesses da entidade. 

 
2. A Escola poderá rescindir o protocolo de colaboração quando se verifique grave violação do compromisso 

previsto no art. 1.º ou dos deveres do Monitor, constantes do artigo 3º. 

 

Artigo 8º 

De todas as faltas do(a) aluno(a) formando(a) deve ser dada justificação por si próprio ou pelo seu encarre-

gado de educação, dentro do prazo, à escola e ao representante do terceiro outorgante. Não são admitidas 

faltas injustificadas. 

Tendo em vista o aproveitamento, o aluno formando não pode exceder 5 % de faltas da carga horária da FCT. 

Em situações excepcionais, quando a falta de assiduidade do aluno formando for devidamente justificada, o 

período de FCT, poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido. 

 

Artigo 9º 

O aluno formando receberá no final da sua FCT uma avaliação quantitativa, tendo como base: 

a) A caderneta de formação em contexto de trabalho (trabalhos realizados, observações do aluno for-

mando); 

b) A avaliação da entidade de acolhimento; 

c) O relatório elaborado pelo professor responsável pelo acompanhamento da FCT. 

Esta avaliação intervém na classificação da disciplina de formação em contexto de trabalho.  

 

Artigo 10º 

No plano jurídico, o(a) formando(a) permanece sob a responsabilidade da Escola. Assim: 

a) O (A) formando(a) está coberta por um seguro de acidentes pessoais da responsabilidade da Escola 

ficando, por isso, a entidade receptora isenta de responsabilidade em caso de qualquer acidente que 

ocorra com aquela durante o período de formação; 

b) Em caso de acidente ocorrido na entidade receptora ou no trajecto para e da mesma, a formando(a) 

beneficia das garantias constantes da apólice do seguro; 

c) Sempre que se verifique a situação referida na alínea anterior, a entidade receptora ou a formando(a) 

devem avisar imediatamente o Conselho Executivo da Escola. 
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Artigo 11º 

Os casos omissos no presente protocolo serão decididos de acordo com a legislação em vigor referente a 

esta matéria. 

Artigo 12º 

Pelo presente contrato, o terceiro outorgante não é obrigado a pagar qualquer remuneração ao segundo 

outorgante pelos serviços prestados, durante o período de validade do contrato. Este contrato foi aceite pelos 

três outorgantes. 

 
A Escola/Agrupamento de Escolas de Murça, identificada como primeiro outorgante. 

 

O Director, 

___________________________________ 

 
O Formando, identificado como segundo outorgante. 

 

O Formando,                                                               

___________________________________ 
 
 
A Entidade, identificada como terceiro outorgante. 

 

A Entidade, 

___________________________________ 
 
 
O Encarregado de Educação: ________________________________________declara que tomou conheci-

mento do presente contrato. 

 
Assinatura:_________________________________________________________ 

 

 
Murça ____ de ____________________  

 
 


