
PROTOCOLO t-
FORMA~Ao pRATICA EM CONTEXTO DE TRABALHO l'

Entre INIAV,I.P. -Unidade Estrategica de Investiga~ao em Produ~ao Animal (UEPSA -UIPA), sito em

Fonte Boa e a Escola Tecnica e Profissional do Ribatejo sedeada no Campus Escolar, Alto dos

Fornos, 2025~502 Tremes , representada pela Diretora Pedagogica Martinha de Oliveira Duro e

celebrado 0 presente protocolo, que se subordinara as clausulas seguintes:

Clausula Urn

0 presente protocolo tern por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as atividades a desenvolver

pelo formando durante a formac;ao pratica ern contexto real de trabalho. A fOrmay80 pratica, estruturada

num piano individual de fOrmay80 a desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de estagio e visa

a aquisic;ao e 0 desenvolvimento de competencias tecnicas, relacionais, organizacionais relevantes para 0

perfil de desempenho a saida do curso frequentado pelo aluno

((' Clausula Dois

0 INIAV (UEPSA -UIPA) cornprornete-se a proporcionar urn estagio com conveniente acornpanharnento a

aluna Bruno Bairrada, do 3.0 ana do Curso Tecnico de Analise Laboratorial.

Clausula Tres

0 periodo de estagio inicia-se a 01 de Abril e termina a 27 de Junho, com 0 horario de segunda a sexta-

feira, no periodo de funcionamento da entidade, perfazendo um total de 420 horas.

Clausula Quatro

0 INIAV (UEPSA -UIPA) e a Escola Tecnica e Profissional do Ribatejo desenvolverao todos os

esfor~os de fonTla a fomecer aos formandos os meios humanos, tecnicos e de ambiente de trabalho, nao

remunerado, necessarios ao desempenho profissional e avalia~Bo da sua fOnTlayBO em contexto de

trabalho;F
Clausula Cinco

A escola nomeia como professor acompanhante do estagio, Jorge Franco Ferreira, que se compromete a

fazer a ligay80 entre a entidade, a escola eo aluno.

Clausula Seis

A empresa nomeia como acompanhante do estagio, a Doutora Olga Moreira e 0 Tecnico Jose Batista,

que supervisionarao 0 formando no interior da entidade.

CJau5uJa Sete

No ambito do presente protocolo, as partes acordam em reunir periodicamente para analise conjunta da

implementayao e dos resultados do estagio bem como para definir medidas para superayao de dificuldades

dog formandos estagiarios;
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Clausula Oito

0 estagio nao envolve quaisquer encargos para a entidade referida na clausula dais, nem compromissos

futuros de emprego.

Clausula Nove

as alunos em estagio t~m direito a urn segura, proporcionado pela escola, que garante a cobertura dos

riscos das deslocayoes a que estiverem obrigados, bem como as atividades a desenvolver.

Clausula Dez

As acoes que vierem a ser lancadas na sequencia deste protocolo sao implementadas numa 6tica de

confianca mlrtua e, sempre que posslvel, num esplrito de reciprocidade.

'7"
Clausula Onze

Quaisquer duvidas de interpretagao e lacunas do presente protocolo serao dirimidas par acordo entre

ambas as partes.

Clausula Doze

0 estagiario compromete-se a efetuar 0 estagio de acordo com as diretrizes do regulamento interno da

escola.

Clausula Treze

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e podera ser revisto par solicitayao de qualquer

das instituic;oes.
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