
 
 
 

 

 
 

FICHA CURSO DE FORMAÇÃO 

 
Designação do Curso 

Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas  –  Do recrutamento à cessação do contrato, passando 
pela gestão dos horários 

Área de Formação CNAEF  Duração 

380 - Direito  21 horas 

Formador(es) 

Maria Leitão Pereira 

Competências e resultados de aprendizagem dos formandos (Objetivos) 

No final da ação, os formandos deverão ser capazes de conhecer em detalhe as regras que regulam 
as matérias mais importantes e de aplicação no dia a dia em serviços públicos, em particular, no 
sector de gestão de recursos humanos, incluídas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.  
 

Conteúdos Programáticos: 

Evolução da Lei do emprego pública aos longos dos anos.  
A Relação de emprego público - Modalidades, Vínculos ,Carreiras.  
A organização do tempo de trabalho. O regime da duração e organização do tempo de trabalho os 
horários de trabalho - Limites máximos ao Período Normal de Trabalho, As modalidades de horário. 
Flexibilização dos tempos de trabalho: a adaptabilidade e o banco de horas.O regime de isenção de 
horário de trabalho. O trabalho a tempo parcial. O teletrabalho. O trabalho suplementar. Os horários 
específicos no âmbito da parentalidade. Os horários no âmbito do Estatuto do Trabalhador 
Estudante. Os tempos de não trabalho. 
As licenças: caracterização, tipologia e efeitos. 
O regime de responsabilização dos trabalhadores em funções públicas na LTFP . Os deveres do 
trabalhador em funções públicas e as consequências do seu não respeito. O procedimento disciplinar 
(noções gerais).  
O fim da relação jurídica de emprego 
 

Perfil dos Destinatários 

Pessoal não docente a desempenhar funções na área de Recursos Humanos. 

Modalidades e metodologias formativas  Metodologias de avaliação dos formandos 

Formação remota, através de plataforma 
zoom ou equivalente.  
Expositivo, ativo e demonstrativo, ao longo da 
sessão, com recurso à resolução de situações 
práticas 
 

 

Contínua formativa (oral e prática ao longo das 
sessões) 
 
 



 
 
 

 

Metodologia de avaliação dos resultados do curso 

No final da formação será realizado um questionário comum para avaliação de todos os cursos - 
Modelo da UAlg (GCP). 
 

 


