
 
 

Cessação do Contrato de Trabalho à Luz do Novo Código de Trabalho 

 

 
Público-Alvo 

 
Entidades empregadores e Trabalhadores. 
 
OBJECTIVOS GERAIS 

 

Os formandos deverão ser capazes de: 

 Identificar e distinguir os diversos tipos de cessação do contrato de trabalho; 

 Reconhecer e entender o significado de cada um dos procedimentos a adoptar em 

caso de cessação de contrato de trabalho e saber aplicá-los num caso concreto; 

 Realizar os cálculos dos créditos laborais vencidos e virtude de cessação do 

contrato de trabalho; 

 Identificar os casos em que os trabalhadores têm direito ao subsídio de 

desemprego; 

 Manusear o Código de Trabalho e demais legislação aplicável ao conteúdo 

programático. 

 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 Cessação do Contrato de trabalho – caducidade, revogação, resolução e denúncia; 

 Direitos e deveres da entidade empregadora e do trabalhador com a cessação do 

contrato de trabalho; 

 Cálculo dos créditos vencidos em virtude da cessação do contrato de trabalho: 

 Casos em que o trabalhador tem direito a subsídio de desemprego. 

 Esclarecimento de questões, casos práticos e debate com os participantes. 
 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 9 – Formação Presencial 
Área de formação: 380 - Direito 
 
Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  
 



   

 

Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 
1.ª acção (Terceira): 23, 24 e 25 de Março de 2010 
2.ª acção (São Jorge): 28 e 29 de Abril de 2010 
3.ª acção (Graciosa): 12 e 13 de Maio de 2010 
 
Horário:  
1.ª acção (Terceira): 17h00 às 20h00 
2.ª acção (São Jorge): Dia 28 de Abril: 16h00 às 20h00; Dia 29 de Abril: 16h00 às 21h00 
3.ª acção (Graciosa): Dia 12 de Maio: 16h00 às 20h00; Dia 13 de Maio: 16h00 às 21h00 

 
 

Formadora 

 
Dra. Sancha Bruges da Cruz 
Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

 
Observações 

 
€200,00 por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções 
de formação. 
 
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%. 

 


