Serviço de Formação Profissional de Faro
O Serviço de Formação Profissional do IEFP de Faro fica na estrada municipal M522, a 3 km de
Faro, na direção de Pechão e perto do MAKRO
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Serviço de Formação Profissional de
Faro
4,0 ★ ★ ★ ★ 40 críticas
Centro de formação

Direções

Guardar

Imediações

Enviar para
telemóvel

Areal Gordo, 8005, Faro
Fechado ⋅ Abre às 09:00 de segunda

Partilhar

500 m

iefp.pt
289 152 680
24P2+GQ Faro
Reivindicar este negócio

Sugerir alteração

Fotos

Tudo

Street View e
360°

Adicionar uma foto

Perguntas e respostas
Quando estamos num curso de 1 ano temos que
apresentar carimbos.?
Se se refere a apresentar procura de emprego
ativa, não.
há 3 meses

Mais perguntas
Perguntar à comunidade
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As críticas não são validadas

"Tem falta de condições, aulas com formadores

sem acesso à Internet."
"Inclusive falei com a Diretora do curso do qual
pretendia informação."
"Boas instalações que servem o propósito"

Escreva uma crítica

Críticas

Ordenar

nuno silva

Local Guide · 10 críticas
há 7 meses
Já tinha tirado o 9°ano com um curso profissional e voltei
agora para obter o 12°ano pelo RVCC, as pessoas
responsáveis são super competentes e sempre dispostas
a ajudar
Gosto

Partilhar

Francisco Ramos

Local Guide · 52 críticas
há um ano
Centro de formação de Faro. Neste momento em obras.
Tem falta de condições, aulas com formadores sem
acesso à Internet. Tem salas dedicadas de informática
com Internet,mas tem de se reservar as salas e nem
sempre estão disponíveis. Tem…
Mais
Gosto

Partilhar

Artur Teixeira

Local Guide · 183 críticas
há 10 meses
Desde a entrada com o Senhor da segurança, vigilante..
Muito amável. A Senhora que me atendeu super amável e
com muita paciência. Fico agradecido da atenção e até
dimento
Gosto

Partilhar

Mais críticas (37)

As pessoas também pesquisam
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Resultados da Web
https://www.iefp.pt › centroemprego

Centro de Emprego e Formação P…
Serviços de Emprego ou Formação agregados: ;
Morada. Sítio do Areal Gordo, Faro- 8005409 ;
Telefone. 28 915 26 80 ; Fax. 28 915 27 27.

https://www.iefp.pt › detalheservico

Serviço de Emprego de Faro - IEFP
Centro agregador: Centro de Emprego e Formação
Profissional de Faro ... U.f. de Faro (Sé e São
Pedro); U.f. de Moncarapacho e Fuseta.

https://www.ocentrodeemprego.com › f...

Centro de Emprego de Faro | Con…
Para entrar em contacto com o Centro de Emprego
deve ligar para o 289 152 650 ou enviar um e-mail
para o endereço de correio electrónico
se.faro@iefp.pt. Ad ...
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