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ANEXO V

«ANEXO VII

Condições para o reembolso de despesas da Eslováquia com base em tabelas normalizadas de custos unitários
PT

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários

Nome do indicador

Categoria de custos

Unidade de medida para o
indicador

Montantes
(em EUR)

1. Desenvolvimento profis
sional dos trabalhadores
com aquisição de compe
tências em línguas estran
geiras no âmbito dos eixos
prioritários 2, 3 e 4 do
Programa Operacional
“Recursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Período de 45 minutos de
formação em línguas es
trangeiras por trabalhador

Todos os custos elegíveis
da operação, incluindo os
custos diretos da forma
ção ministrada

Número de períodos de 45
minutos de formação em
línguas estrangeiras realiza
dos por trabalhador

8,53

2. Carta Europeia de Condu
ção em Informática (certi
ficação CECI) no âmbito
dos eixos prioritários 1,
2 e 3 do Programa Opera
cional “Recursos Huma
nos”
(2014SK05M0OP001)

Certificação CECI

Todos os custos elegíveis
da operação, incluindo os
custos diretos da realiza
ção de exames e da emis
são de certificados

Número de certificados
CECI atribuídos, diferencia
dos por perfil e módulo (1)

Nome do certificado

Preço

Perfil CECI — 1 exame Elementar/Básico

31,50

Perfil CECI — 2 exame Elementar/Básico

59,00

Perfil CECI — 3 exame Elementar/Básico

76,50

Perfil CECI — 4 exame Elementar/Básico

92,00

Perfil CECI — 5 exame Elementar/Básico

111,50

Perfil CECI — 6 exame Elementar/Básico

127,00

Perfil CECI — 7 exame Elementar/Básico

142,50

Perfil CECI — 8 exame Elementar/Básico

163,00
39,10

Perfil CECI — 2 exame Avançado

74,30

Perfil CECI — 3 exame Avançado

99,40

Perfil CECI — 4 exame Avançado

122,50
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Perfil CECI — 1 exame Avançado
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Tipo de operações

Montantes
(em EUR)

Nome do indicador

Categoria de custos

3. Integração em jardins de
infância, escolas primári
as e secundárias no âmbi
to do eixo prioritário 1
Educação e 5 Integração
de comunidades ciganas
marginalizadas do Pro
grama Operacional “Re
cursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Ocupação de lugares finan
ciados pelo FSE criados re
centemente ou já existentes
em equipas inclusivas

Custos diretos com remu
nerações
Custos indiretos

Número de meses em que é
ocupado um lugar financia
do pelo FSE numa equipa
inclusiva, criado recente
mente ou já existente

4. Integração em jardins de
infância, escolas primári
as e secundárias no âmbi
to do eixo prioritário 1
Educação e 5 Integração
de comunidades ciganas
marginalizadas do Pro
grama Operacional “Re
cursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Ocupação de lugares de pe
dagogos assistentes criados
ou já existentes financiados
pelo FSE

Custos diretos com remu
nerações
Custos indiretos

Número de meses em que é
ocupado um lugar de peda
gogo assistente criado ou já
existente financiado pelo
FSE.

1 115 por mês

5. Inclusão de alunos em es
colas pré-primárias e pri
márias no âmbito do eixo
prioritário Educação do
Programa Operacional
“Recursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Ocupação de um lugar de
professor assistente criado
ou já existente financiado
pelo FSE

Custos diretos com remu
nerações
Custos indiretos

Número de meses em que é
ocupado um lugar de pro
fessor assistente criado ou já
existente financiado pelo
FSE.

1 062 por mês

6. Formação de docentes e
pessoal especializado no
âmbito do eixo prioritário
Educação do Programa
Operacional “Recursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Uma hora de participação
em ações de formação para
docentes e pessoal especia
lizado

Custos salariais diretos do
formador e remunerações
do participante
Custos indiretos

Número de horas realizadas
por participante em ações
de formação para docentes e
pessoal especializado

Grupo de 20 participantes: 10,10 por hora realizada por
participante
Grupo de 12 participantes: 10,65 por hora realizada por
participante
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Unidade de medida para o
indicador

Tipo de operações

Psicólogo escolar — 1 353 por mês
Pedagogo Social/Especial — 1 559 por mês
PT
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Custos diretos com remu
nerações
Despesas administrativas
e com materiais

Número de horas de análise
por um professor formador
de uma unidade de atividade
direta de ensino de um es
tudante (na sala de aula) ou
de uma atividade direta de
educação (num estabeleci
mento escolar)

9,66 por hora

Uma hora de participação
por membro do pessoal
docente (3) num clube de
ensino

Custos diretos com re
munerações Custos indi
retos

Número de horas de parti
cipação por membro do
pessoal docente num clube
de ensino

11,20

1. Uma hora de ensino nu
ma aula suplementar
por um professor do en
sino primário
2. Uma hora de ensino nu
ma aula suplementar
por um professor do en
sino secundário

Custos salariais diretos e
indiretos

1. Número de horas de en
sino numa aula suple
mentar por um profes
sor do ensino primário
2. Número de horas de en
sino numa aula suple
mentar por um profes
sor
do
ensino
secundário

1. 12,45
2. 13,20

7. Formação de futuros pro
fessores do ensino superi
or no âmbito do eixo prio
ritário Educação do
Programa Operacional
“Recursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)

Uma hora de análise por um
professor formador de uma
unidade de atividade direta
de ensino de um estudante
(na sala de aula) ou de uma
atividade direta de educação
(num estabelecimento esco
lar)

8. Clubes de ensino (2) no
âmbito do eixo prioritário
Educação do Programa
Operacional “Recursos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)
9. Aulas suplementares (4)
no âmbito do eixo priori
tário Educação do Progra
ma Operacional “Recur
sos
Humanos”
(2014SK05M0OP001)
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Categoria de custos

PT

Montantes
(em EUR)

Nome do indicador
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Unidade de medida para o
indicador

Tipo de operações

(1) São possíveis dois módulos: 1) Elementar/Básico e 2) Avançado.
(2) Um clube de ensino é composto por um mínimo de três e um máximo de 10 membros e cada reunião do clube tem uma duração máxima de três horas. Os clubes de ensino, com e sem produção de
documentos escritos, podem declarar um máximo de 30 horas por semestre para a participação de cada membro do clube. Os clubes de ensino com produção de documentos escritos podem declarar um
máximo de 50 horas para essa produção.
(3) A participação nos clubes de ensino está estritamente limitada às seguintes categorias de pessoal docente, como definido nos artigos 3.o e 12.° da Lei n.o 317/2009: professores, professores assistentes,
educadores e professores/formadores do ensino prático.
(4) As aulas suplementares são organizadas pela escola para além das aulas normalmente financiadas pelo orçamento do Estado. Uma aula suplementar dura 60 minutos e comporta 45 minutos de ensino e 15
minutos de atividades preparatórias ou de acompanhamento. Por ano e por escola, podem ser apresentadas aulas suplementares até um máximo de:
— 12 aulas por semana para as escolas primárias — nível I;
— 15 aulas por semana para as escolas primárias — nível II;
— 33 aulas por semana para as escolas secundárias.
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O montante dos custos unitários 3 e 4 pode ser ajustado de modo a refletir a variação dos salários de psicólogos escolares, pedagogos especiais e pedagogos sociais estabelecidos a nível
nacional em conformidade com a Lei n.o 553/2003 relativa à remuneração de algumas categorias de trabalhadores que trabalham em prol do interesse público, respetivas alterações e
atos de execução.
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2. Ajustamento de montantes

O montante do custo unitário 5 pode ser ajustado em função das variações do subsídio previsto para os assistentes dos professores no artigo 9.o, ponto 3, do Regulamento n.
o 630/2008 do Governo da República Eslovaca, que estabelece a repartição dos fundos do orçamento de Estado para as escolas e os estabelecimentos de ensino.
PT

O montante do custo unitário 7 pode ser ajustado em função das alterações às orientações para a atribuição de subsídios do orçamento de Estado a instituições públicas de ensino
superior, em conformidade com a Lei n.o 131/2002 relativa às instituições de ensino superior.
Os montantes dos custos unitários 8 e 9 podem ser ajustados substituindo os custos salariais iniciais diretos no método de cálculo que tem em conta os custos salariais diretos e um
montante fixo para os custos indiretos.
Os ajustamentos serão feitos com base na alteração dos salários dos professores do ensino primário e secundário estabelecidos a nível nacional, em conformidade com o artigo 28.o,
secção 1, da Lei n.o 553/2003 relativa à remuneração de alguns trabalhadores do ensino superior que trabalham em prol do interesse público.»
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