GESTÃO DOS HORÁRIOS DE
TRABALHO
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E DO
TEMPO
DESCRIÇÃO
Capacitar as pessoas que trabalham na
Administração Pública para a organização do trabalho
e das tarefas, gestão do tempo e da energia, gestão
dos horários de trabalho e conciliação da vida
profissional, pessoal e familiar.

ESTRUTURA DO CURSO
1. O percurso legislativo desde o Decreto-Lei
n.º 259/98, ao Regime do Contrato de
Trabalho em Funções Públicas e ao Acordo
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, à Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas
2. A aplicabilidade do Código do Trabalho aos
vínculos de emprego público em matéria de
tempos de trabalho
3. Os limites à duração do trabalho

CURSO DE FORMAÇÃO EM
GESTÃO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conhecer o regime consagrado no Código do
Trabalho, para o qual remete a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas.
 Conhecer o regime da duração e organização do
tempo de trabalho.

 Conhecer as especificidades consagradas no
estatuto laboral dos trabalhadores em funções
públicas em matéria de horários de trabalho.
 Conhecer os mecanismos de flexibilização dos
tempos de trabalho.

4. A organização do tempo de trabalho e as
modalidades de horário de trabalho
5. O trabalho suplementar e as outras formas
de prestação de trabalho - o trabalho a
tempo parcial e o teletrabalho
6. A flexibilização dos tempos de trabalho - a
adaptabilidade e o banco de horas

CALENDÁRIO
25 e 26 de março de 2019

27 e 28 de maio de 2019
30 de setembro e 1 de outubro de 2019

DURAÇÃO E HORÁRIO
14 horas (2 dias) | 9h30 - 17h30

LOCAL

FORMADORA
Sofia Galinho
Licenciada em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa. Pósgraduada em Ciências Jurídico-Políticas,
na vertente Administrativa, pela Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa.
Técnica Superior do mapa de pessoal da
Direcção-Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP).
.

CENTRO DE FORMAÇÃO INA
Edifício Catavento, Alameda Hermano Patrone,
ALGÉS

OUTROS CURSOS
Organização do Trabalho

Gestão do Tempo e da Energia
Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e
Familiar
Inscrições em: https://sigef.ina.pt/
Para saber mais contacte-nos: cursos@ina.pt

