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Consultoria a Estabelecimentos de Ensino em Projectos apoiados pelo POPH

No âmbito da prestação de serviços de consultoria de Estabelecimentos
Públicos de Ensino propomos apoiar a gestão dos projectos financiados no
âmbito do POPH (Programa Operacional Potencial Humano) nas seguintes
Tipologias:

1.2 - Cursos Profissionais
1.3 - Cursos de Educação e Formação de Jovens
2.1 - Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Centros Novas
Oportunidades)
2.2 - Cursos de Educação Formação de Adultos
2.3 - Formações Modulares Certificadas
6.11 - Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativo

Os valores das prestações de serviços de consultoria são elegíveis, na totalidade, no
âmbito do POPH, pelo que os encargos directos para o cliente são totalmente
reembolsáveis.
Os serviços prestados compreendem:
- Elaborar os processos de candidatura a novos projectos de financiamento,
utilizando as plataformas SIGO e o SIIFSE.
-Elaborar os pedidos de reembolso intermédios, reembolsos e pedido de saldo final
de cada curso e demais anexos, certificados por um Técnico Oficial de Contas (TOC)
e a respectiva actualização da plataforma SIIFSE dos dados da execução física;
- Preparar e organizar, carimbar e classificar e contabilizar documentos de despesas
referentes aos processos de formação (subsídios de transporte, alimentação, entre
outros), elaboração de balancetes mensais com os respectivos movimentos do mês
e/ou acumulados, por curso e por turma de acordo com os princípios e conceitos
contabilísticos e legislação em vigor;
- Gerir e controlar os dossiers pedagógicos e financeiros;
- Prestar esclarecimentos sempre que requeridos pelas entidades financiadoras;
- Acompanhar presencialmente auditorias externas sempre que necessário;
- Apoiar na contratação de Recursos Humanos necessários ao funcionamento dos
projectos (Psicólogos, Animadores Socio-Culturais e Formadores de áreas
específicas).

