
UFCD 8275 - Língua espanhola - serviço de restaurante/bar | 25 horas

OBJETIVOS

o Interpretar  e produzir  textos de diferentes matrizes discursivas em espanhol,  a nível  do
utilizador elementar, adequando-os às diversas situações comunicativas próprias do serviço
de restaurante/bar.

o Interagir e comunicar em espanhol, a nível do utilizador elementar.

CONTEÚDOS

 Funcionamento da língua espanhola
o Regras gramaticais de sintaxe e semântica
o Unidades significativas: parágrafos, períodos, tipos de fase, estrutura frásica
o Adequação discursiva
o Vocabulário técnico do serviço de restaurante/bar: atendimento ao cliente, consulta de

documentação  técnica,  planeamento  e  organização  do  trabalho  de  restaurante/bar,
execução  dos  diferentes  serviços  de  restaurante/bar,  equipamentos  e  utensílios,
prestação  dos  primeiros  socorros  e  aplicação  de  técnicas  básicas  de  emergência,
despedida e resolução de reclamações.

 Funções da linguagem
o Comparar e contrastar
o Ouvir e exprimir opiniões
o Sugerir
o Descrever
o Perguntar e exprimir preferências
o Aconselhar
o Apresentar
o Pedir autorização

 Descrição e identificação
o Serviço de restaurante/bar

APOIOS SOCIAIS:

o A  participação  na  ação  de  formação  é  isenta  de  pagamento  de  propina  pelos
Formandos. 

o Subsídio de alimentação no valor de  4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado,
com um mínimo de 3 horas de formação.

Nota 1: no caso dos ativos  empregados,  este subsidio  só será  atribuído desde qua a  formação
decorra em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

 



COMO SE CANDIDATAR:

Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:

o Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
o Cópia do Certificado de Habilitações
o Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
o CV atualizado 
o Comprovativo da titularidade do NIB 
o Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa

Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt
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