
REVISTO E
ACTUALIZADO!

DISCIPLINARES

PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS

14 e 15 de Junho 2023
28 e 29 de Novembro 2023

Luanda - Hotel Skyna

Inscrições em:
927003483/ 921018466
contacto@sapientzia.com

Seminário Avançado



 de Recursos Humanos 
Jurídicos 
de Administração
Financeiros 

Especial para Responsáveis:

RH SPECIALIST

Os desafios económico-sociais do envelhecimento da população
Construção da identidade do projecto
Recolha, tratamento e análise de dados de diagnóstico
Elaboração do plano de medidas a executar 
Avaliação do PPR e das medidas levadas a cabo
A continuidade do projecto e o compromisso da organização 

A instauração de um Processo Disciplinar no âmbito laboral exige que
a empresa cumpra uma série de passos, fases e procedimentos numa
ordem e segundo uns critérios determinados que nem sempre
parecem claros. 

Para que possa esclarecer todas as dúvidas, a S-Training tem o prazer
de trazer um Seminário único no qual poderá analisar e praticar de A a
Z todas as fases, timings e passos, elaborando o seu próprio Guia
Prático de Processos e Procedimentos Disciplinares. 

 
Contamos consigo neste Seminário clássico revisto e actualizado
(2023) de acordo com a mais recente legislação.

Reserve os dias 14 e 15 de Junho ou  28 e 29 de Novembro na sua
agenda!

 

Para mais informação estamos à sua disposição 
927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com



O PROCESSO E OS PROCEDIMENTOS
DISCIPLIANRES

PROGRAMA

Como, quando e porque se aplica um procedimento disciplinar
e quando não
A existência ou a suspeita de infracção

RH SPECIALIST

A emissão da convocatória
Admoestações simples vs Admoestações registadas
A comunicação dos factos imputados ao trabalhador
Factos omissos 
A violação do Princípio do Contraditório

A ENTREVISTA 

A marcação da entrevista
Exposição das razões para a aplicação de uma sanção
disciplinar
A argumentação do trabalhador
Registo das alegações
A possível suspensão do trabalhador do sucesso do processo

www.sapientzia.com
927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com

Seminário
acompanhado
de exercícios

práticos 

A CONVOCATÓRIA

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Os timings para a aplicação das Medidas Disciplinares
Execução das Medidas Disciplinares
A comunicação ao trabalhador: da medida disciplinar, dos
factos imputados, das consequências e da instrução 



RH SPECIALIST

RECLAMAÇÃO E RECURSO

O recurso da medida disciplinar:
por não conformidade à acusação
por sanção excessiva
outros

Os timings de recurso e reclamação da decisão final de punição
Recurso em caso de despedimento imediat

PRINCÍPIOS DO DIREITO DISCIPLINAR

Princípio do Contraditório
Princípio ne bis in idem
Princípio da proporcionalidade
Princípio da igualdade 
Princípio in dubio pro reo
Princípio da tipicidade e da taxatividade das medidas disciplinares

Temas de máxima actualidade
Aplicação prática e imediata 
Participação e intercatividade
Networking
Recursos Pedagógicos de alto
impacto
Formadores de referência 

Metodologia baseada em:
 

Horário
Recepção: 8h - 8h30
Início das Sessões: 8h30
Coffee breaks: 11h e 16h
Almoço: 13h - 14h
Fim das Sessões: 17h 

Atenção personalizada em todos
os eventos

Inscrições através de: 
927003483 / 921018466

contacto@sapientzia.com



1 Participante: 435.000 Kz
2 Participantes: 825.600 Kz
3 Participantes: 1.170.000 Kz 
Grupos de 5 Participantes (mesma empresa): 1.895.000 Kz
Grupos de 10 Participantes (mesma empresa): 3.600.000 Kz

Inscrições
 

Todas as inscrições incluem:
 

16 horas de formação especializada 
Material didático

Documentação de apoio
Certificados de Participação 

Coffee Breaks
Almoços

Contacte-nos
 

927003483
921018466

contacto@sapientzia.com

 

Seminário Avançado

Política de Cancelamento de Inscrições
 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias
úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor da inscrição
excepto 15%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não
será possível a devolução do valor pago. No entanto, S- Training admite uma
substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser
notificada por escrito até 48 horas antes do início do Seminário.

Importante
 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for
efectuado antes da data de início do evento. Caso contrário a S-Training
reserva-se o direito de admissão. 


