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REGULAMENTO DO FORMADOR 

 

Regulamento  do Formador– Obra Kolping de Portugal 

Elaborado: ____________________/Data:_____________ Verificado:___________ /Data:__________  Aprovado:_______________________       /      Data: 

___________________/ Homologação:________________/Data: __________ OKP.FORM.02 

Artigo 1° 
Objecto e Âmbito 

1. O presente regulamento disciplina o exercício da função de formador. 
2. Ficam abrangidos por este regulamento os formadores e monitores envolvidos no processo de 

aprendizagem no âmbito da Formação sociocultural, da Formação Tecnológica e da Formação Prática. 
 

Artigo 2º 
Recrutamento/seleção 

1. Os formadores  ou entidade formadora serão recrutados pela Direção da Obra Kolping de Portugal, mediante 
parecer da diretora geral e  gestor da formação. 

2. Todos os formadores têm de possuir CAP (certificado de Aptidão Profissional) ou CCP (Certificado de 
Competências Pedagógicas). 

3. A contratação será efectivada de acordo com o perfil e com as competências técnico pedagógicas requeridas 
para cada acção. 

4. A divulgação das ofertas de horários de formação, bem como os prazos de candidatura, serão feitos através 
de meios de divulgação apropriados às necessidades pretendidas, recorrendo-se sempre que possível à bolsa 
de formadores do centro. 
 

Artigo 2º 
Direitos do formador 

1. Apresentar propostas com vista à melhoria das actividades formativas, nomeadamente através da 
participação no processo de desenvolvimento e nos critérios de avaliação da acção de formação, de acordo 
com o plano geral institucionalmente definido; 

2. Obter documento comprovativo, emitido pela entidade formadora, da sua actividade enquanto formador 
em acções por ela desenvolvidas. 

3.  Ser integrado nas bolsas de formadores; 
4. Ser remunerado de acordo com a função que desempenha nos termos  definidos no contrato celebrado; 
5. Ter acesso a apoio técnico, material ou documental necessário ao cumprimento dos objectivos fixados nos 

programas de formação e disponíveis no Centro de Formação e Desenvolvimento rural Kolping; 
6. Participar na elaboração dos programas dos cursos/ação que ministra. 

 
Artigo 3º 

Deveres do formador 
1. Fixar os objectivos da sua prestação e a metodologia pedagógica a utilizar, tendo em consideração o 

diagnóstico de partida, os objectivos da acção e os destinatários da mesma, com observância da entidade 
formadora ou beneficiária; 

2. Cooperar com a entidade formadora, bem como com os outros intervenientes no processo formativo no 
sentido de assegurar a qualidade da formação; 

3. Preparar de forma adequada e prévia cada ação de formação, tendo em conta os objectivos da mesma, os 
seus destinatários, a metodologia pedagógica mais ajustada, a estruturação do programa, a preparação de 
documentação e de suportes pedagógicos de apoio, o Plano de Sessão, o manual da ação e os instrumentos 
de avaliação, bem como, sempre que necessário, os pontos de situação intercalares; 

4. Participar na concepção técnica e pedagógica da ação, adequando os seus conhecimentos técnicos e 
pedagógicos ao contexto em que se desenvolve o processo formativo; 
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5. Assegurar a reserva sobre dados e acontecimentos relacionados com o processo de formação e seus 
intervenientes; 

6. Zelar pelos meios materiais e técnicos postos à sua disposição durante o período da formação, comunicando 
de imediato à unidade orgânica a que reporta, qualquer anomalia que possa ocorrer. 

7.  Exercer com competência e zelo a sua actividade de formação; 
8. Cumprir com assiduidade e pontualidade as suas obrigações de Formador.  
9. Cumprir a legislação, os regulamentos, bem como as regras aplicáveis à formação profissional; 
10. Prestar toda a colaboração nas ações de avaliação de desempenho, exigindo-a sempre que não exista; 
11. Avaliar cada acção de formação e, globalmente, cada processo formativo em função dos objectivos fixados e 

do nível de adequação conseguido; 
12. Participar em reuniões para que seja convocado; 
13. Ter consideração e lealdade para com o órgão executivo da instituição, trabalhadores e formandos; 
14. Elaborar sumários descritivos e precisos da matéria ministrada, bem como registar a ausência dos 

formandos. 
15. Elaborar os materiais pedagógicos, os testes de avaliação e outros elementos de estudo indispensáveis à 

formação. 
16. Comunicar, de imediato, qualquer ocorrência de carácter disciplinar, procedendo para este efeito ao registo 

das ocorrências verificadas ao longo do processo formativo, utilizando uma Ficha de Ocorrências, a entregar 
à Unidade orgânica a que reporta que a remeterá ao Técnico indigitado para o mesmo efeito que, em função 
da natureza das situações ou das problemáticas envolvidas, articulará com os restantes elementos da Equipa 
Técnico-Pedagógica. 

17. Requisitar atempadamente, num período nunca inferior a 24 horas, os meios didácticos ou pedagógicos 
necessários ao desenvolvimento das acções da formação que ministra. 

18. Zelar pelo cumprimento das prescrições de higiene, segurança e saúde no trabalho; 
19. Utilizar o template da Obra Kolping de Portugal em todos os documentos pedagógicos produzidos, de acordo 

com a modalidade de formação que ministra e indicação da coordenação.  
 

Artigo 4º 
Avaliação dos formandos 

1. Tendo em conta que, para cada modalidade de formação existem normativos que consubstanciam regras específicas 
relativas ao processo de avaliação, devem os Formadores, aquando da celebração do contrato, solicitar às respectivas 
Unidades onde prestam colaboração, a informação contida nos referidos normativos, de modo a procederem em 
conformidade com as regras estabelecidas em matéria do processo de avaliação. 

 
Artigo 5º 

Avaliação dos formadores 
1. Nos termos da legislação em vigor, o Formador, enquanto elemento determinante para o êxito da acção 

formativa, é submetido a avaliação, tanto ao nível da sua competência técnico-profissional, como do seu 
contributo para a criação de um clima de confiança e compreensão mútuas entre os intervenientes no 
processo formativo. 

2. A avaliação de desempenho de cada Formador é realizada em impresso próprio, sendo o momento da sua 
aplicação da responsabilidade dos respectivo Centro. 

3. A avaliação do Formador é um processo conjunto, assumido pelo Formador e a Entidade Formadora. 
4. A avaliação do formador é sempre comunicada ao mesmo. 
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Artigo 6º 
Interrupções da formação 

1. A interrupção da formação deve ser informada a formandos e formadores mediante apresentação do 
cronograma da acão/curso. 

2. Sempre que se verificarem interrupções da formação, que possa prejudicar os objectivos da acção de 
formação, serão garantidas sessões compensatórias. 

 
Artigo 7º 

Proteção de dados pessoais 
Os dados pessoais de formandos e formadores relativos à formação, estão sujeitos a estrita 

confidencialidade no seu tratamento. 
 

Artigo 8º 
Procedimentos relativos a queixas /reclamações 

1. A queixa e reclamação construtiva é entendida do ponto de vista da melhoria da qualidade da formação em 
específico  e dos serviços da instituição no seu todo. 

2. A reclamação por escrito deve ser dirigida à Gestão da formação ou direção, no prazo de 8 dias, após a 
constatação da reclamação. A resposta será emitida no prazo máximo de um mês, sendo analisada pela obra 
kolping de Portugal. 

3. Quando se verificar a utilização do livro de reclamações  existente na Obra Kolping de Portugal, a reclamação 
segue os trâmites legais em vigor. 
 

Artigo 9º 
Complementaridade 

1. Outros serviços e actividades diferenciadas serão objecto de regulamento específico. 
2. Aos órgãos Directivos, Pedagógicos e Administrativos do Centro, reserva-se o direito de decisão dos casos 

que no presente regulamento se considerarem omissos ou não totalmente contemplados. 
 

Artigo 10º 
Entrada em Vigor 

 
1. O presente Regulamento, entra em vigor após aprovação pela direcção e ratificação pela assembleia. 

 
 

O Presidente da Direção, 

___________________________________________ 

(Dr. José Manuel Lopes dos Santos) 

A Diretora Geral 

_______________________________________________ 

(Irmã Marguita Trömer) 


