¿Quais são suas vantagens?

• Certificar as qualificações profissionais
adquiridas através da formação inicial,
experiência profissional e / ou formação para o
emprego
• Demonstrar a posse das qualificações exigidas
por determinadas profissões regulamentadas
(como o caso de pessoas dependentes).
• Facilitar a aprendizagem ao longo da vida,
através da formação flexível e acessível,
estruturado de forma modular, através da oferta
de formação acreditavél associadas a
certificação.
• Incentivar o emprego ou reemprego e
mobilidade profissional no País Vasco, Estado ou
Comunidade Europeia.

Procedimentos para a acreditação
Superados todos os
módulos de formação
associadas as unidades
de competência e o
módulo de prática ou
sua isenção

Superadas uma ou
mais unidades de
competência de um
certificado de
profissionalidade

Apresentação de candidatura

Valoração. Cumpre os requisitos

• Melhorar a qualidade da formação para o
emprego.
Inscripção no registro

Onde se realizam os cursos meritorios
de Certificados de Profissionalidade?
Os cursos meritorios são ministrados em centros de
formação ou entidades credenciadas pelo Lanbide
Serviço Vasco de Emprego. Para obter essa
acreditação os centros / instituições devem cumprir
uma série de requisitos relacionados com o pessoal
docente, instalações e equipamento necessário para
fornecer a formação de cada certificado.

Entrega do
Certificado de
Profissionalidade

Entrega da
acreditação
parcial

Existem centros / institutos de formação credenciados
em todo o País Vasco.

Mais informações
Nosso site( www.lanbide.euskadi.eus) oferece
informação detalhadas sobre certificados de
profissionalidade e centros ou instituições que
realizam formação acredítavél.

Trabalhamos para o seu emprego

Certificado de
Profissionalidade
Analisa o mercado de trabalho.
Seus interesses e sua
programação educacional ou de
trabalho e decidir a forma de obter
o credenciamento de suas
competências de uma forma
flexível e adaptada à sua situação.

Ao superar os módulos de Formação Profissional
Básica (FPB), ciclos de Nível medio, Nível Superior)
associadas as unidades de competência.
para
FORMAÇÃO INICIALEDUCAÇÃO

Existem mais de 587

MÓDULO DE PRÁCTICAS
O SUA ISENÇÃO

CERTIFICADO DE
PROFISSIONALIDADE

Estabelecendo pontes entre si

Como se Obtem?
Pode ser obtido de várias maneiras:
Através de cursos de formação acreditáves
realizados em centros de formação ou instituições
autorizadas. En estes cursos são ensinados módulos
de formação associados a unidades de competência.

CERTIFICADO DE
PROFISSIONALIDADE

FORMAÇÃO PARA O EMPREGO
MÓDULOS DE FORMAÇAO
UNIDADES DE COMPETENCIA
MÓDULO DE PRÁTICA
OU SUA ISENÇÃO

A través do reconhecimento das competências
profissionais adquiridas através da experiência no
trabalho e / ou formação formal, quando haja uma
chamada ou concurso aberto
RECONHECIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

CERTIFICADO DE
PROFISSIONALIDADE

MÓDULO DE PRÁCTICAS
OU SUA ISENÇÃO

Trabalhamos para o seu emprego

LEMBRE-SE
Reunindo os requisitos de acesso aos ciclos de FP, ê
possível seguir uma programação formativa que lhe
permite adquirir um diploma de um ciclo de
formação profissional.

Onde solicito?
Depois de aprovar alguma unidade de competência ou a todas as correspondentes a um certificado
de competência profissional, incluido o módulo de
prática ou sua isenção, pode solicitar ao LANBIDE a
acreditção parcial acumulável ou o Certificado de
Profissionalidade, conforme o caso.
Para fazer isso, deve preencher os formulários de
solicitude correspondentes, incluindo os certificados de haver superado as unidades de módulo de
competência e prática, ou em seu caso, o pedido de
isenção e anexando os documentos comprovativos
Também é possível apresentar o formulário de
solicitação, conforme previsto no artigo 38.4 da Lei
de Procedimentos (Lei 30/1992 de 26 de Novembro)

