
 Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio, SA 
 

 

 

AVISO 

 

A Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio – SDTIBM, em 

parceria com a Câmara Municipal da Boa Vista – CMBV e o Instituto do Emprego e da 

Formação Profissional - IEFP, através do Centro de Emprego e Formação Profissional do Sal 

- CEFP/Sal, avisa aos interessados que pretende contratar formadores para os módulos abaixo 

indicados, para a realização do curso de TÉCNICAS DE TRANSFORMAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES, com carga horária de 215h. 

 

As inscrições encontram-se abertas até o dia 20 de Abril do corrente ano, na Recepção da 

SDTIBM e no Gabinete de Formação Profissional da CMBV, para o preenchimento de 7 

vagas, correspondentes aos seguintes módulos:  

 

 Higiene e segurança nos processos agro-alimentares – 20h 

 Técnicas de aprovisionamento – 10h 

 Introdução ao processamento e tecnologias de transformação de produtos de origem 

vegetal e animal – 25h 

 Pática de processamento de produtos de origem vegetal – 50h 

 Pática de processamento de produtos de origem animal – 50h 

 Ética e Relações Interpessoais – 20h 

 Criação e Gestão de Pequenos Negócios – 40h 

 

Os interessados deverão fazer a sua inscrição o mais tardar até às 16 horas do dia 20 de 

Abril, mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição ao qual deverá anexar os 

seguintes documentos: 

 

 Fotocópia do Certificado de Habilitação Literária; 

 Fotocópia do Certificado de Formador Profissional; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade; 

 Currículo (especificar a experiência de formador); 

 1 Foto tipo passe (carinha). 

  

A Selecção será feita com base em análise documental e, em caso de empate, será 

realizado uma entrevista com os candidatos. 

 

Para mais informações, os interessados poderão contactar a SDTIBM através do telefone 

2519200 ou pelo Email: s.ramos@sdtibm.cv. 


