GESTÃO E VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE
FORMAÇÃO FINANCIADA
EFLUENTES PECUÁRIOS
JOVENS AGRICULTORES
ORMAÇÃO
FINANCIADA
(35 PARA
HORAS)

ARA JOVENS AGRICULTORES

CURSO DE TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO
DE CADEIAS DE ABASTECIMENTO
(50 HORAS)

O A WIDEHELIX - Cooperativa de Helicicultores, C.R.L de Vila Nova de Famalicão em parceria com a Indice
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Superiores que exerçam atividade de apoio
técnico ao setor agrícola, agroalimentar ou
Estas ações visam estimular e promover a formação de modo a dotar os participantes de conhecimentos necessários ao
florestal.
desenvolvimento da orientação produtiva principal identificada no seu plano empresarial.

as ações visam estimular e promover a formação de modo a dotar os participantes de conhecimentos necessários ao
envolvimento da orientação produtiva principal identificada no seu plano empresarial.

Os formandos têm direito a beneficiar de:
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DATAS PREVISTAS
50 Horas

DATAS PREVISTAS
3 Março 2017

3 Março 2017

Nota: As ações de formação só se realizam com o número mínimo de 16 formandos por ação.

Nota: As ações de formação só se realizam com o número mínimo de 16 formandos por ação.

Os formandos têm direito a beneficiar de:
Os formandos têm direito a beneficiar de:
· Subsídio de refeição (4,27€/dia)
· Subsídio de transporte (Elegível apenas quando comprovada a impossibilidade de utilização do transporte coletivo. Até ao limite máximo mensal de 15% do IAS.)
· Subsídio de refeição (4,27€/dia)
· Certificado
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· Subsídio de transporte (Elegível
apenas quando
comprovada a impossibilidade de utilização do transporte coletivo. Até ao limite máximo mensal de 15% do IAS.)
· Certificado profissional · Manuais de formação
· Manuais de formação · Seguro de formação
· Seguro de formação
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Rua Senhor dos Perdões, no 180, 4780-727 Ribeirão Vila Nova de Famalicão
Rua Senhor dos Perdões, no 180, 4780-727 Ribeirão Vila Nova de Famalicão
+ info: 252 029 102 / 916 027 351 - geral@widehelix.com ou comercial@widehelix.com
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