CURSOS DE APRENDIZAGEM

Início em Março’1

5

GUIMARÃES
Para jovens com:

» 9º ano de escolaridade
» idade inferior a 25 anos

FORMAÇÃO FINANCIADA

CURSO: TÉCNICO/A DE RESTAURANTE BAR
Perfil de saída
O técnico/a de Restaurante/Bar é o profissional capaz de executar o serviço de mesa e bar em estabelecimentos
de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras.

Principais atividades
» Planear e preparar o serviço de mesa/bar.
» Realizar o acolhimento e recepção do cliente no serviço de mesa/bar.
» Preparar e servir bebidas simples e compostas.
» Planear e executar os serviços de mesa regular e especial.
» Efetuar o acompanhamento e faturação do serviço prestado.
» Pesquisar as especificidades e as tendências de mercado associados à mesa e ao bar.
» Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos de saúde e bem-estar.
» Implementar normas de auto-controlo e HACCP.
» Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à actividade desenvolvida.

O QUE SÃO CURSOS DE APRENDIZAGEM?
São cursos que:
» preparam para o mercado de trabalho
» permitem obter dupla Certificação
» 40% de formação é realizada em empresas
Consulta os cursos em: www.gti.pt/aprendizagem

» atribuem apoios/regalias (cursos gratuitos)
» possibilitam prosseguimento de estudos
» têm uma elevada taxa de empregabilidade

REGALIAS:
1. Bolsa para material de estudo*
1º escalão..................................155,00 € / período
2º escalão....................................77,50 € / período
2. Bolsa de profissionalização........41,92 € / mês
3. Subsídio de Alimentação............93,94 € / mês**
4. Despesas de Transporte
5. Todos os materiais de apoio à formação
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* Bolsa atribuida nos casos de se verificar as condições específicas estabelecidas no regulamento específico da aprendizagem aprovado em 31/05/2012
** Considerando 22 dias úteis de pagamento de subsídio de refeição e desde que não se verifiquem faltas do Formando/a.

GARANTIMOS:
A realização de estágio/formação prática em contexto de trabalho em empresas pré-identificadas da região,
com base em protocolos de colaboração estabelecidos com a GTI.
versão de 09-02-2015

INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES
253 554 637

www.gti.pt

@ aprendizagem@gti.pt
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