FICHA DE INSCRIÇÃO do FORMANDO(A)
1 DADOS DA AÇÃO DA FORMAÇÃO
CURSO:
Local

DATA .

2 DADOS PESSOAIS DO FORMANDO
Nome:

Data de Nasci.

BI/CC/PASS:

Validade

Nº de Contribuinte:

Idade:

Morada:
Localidade

Código Postal:

Nacionalidade:

Naturalidade

Email:

Telefone./Telemóvel:

3 DADOS PROFISSIONAIS
Situação face ao emprego:
Profissão:
Habilitações:

r

Empregado:

r

Desempregado:

Local onde desemp. funções:
9.º ano

r

12.º ano

r

Licenciatura

r

Mestrado

r

Área

4 DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE:
Fotocópia BI/CC

Fotocópia Nif:

r

5 COMO TEVE CONHECIMENTO DESTA AÇÂO DE FORMAÇÂO
Newsletter

r

Através de um amigo

Site

r

r

Outra. Qual?

Redes Sociais

r

Planfl/Flyers

r

Condições de inscrição e frequência
1 - Inscrição - A ficha de pré inscrição deve ser preencida por cada curso. A inscrição só é válida para a data que consta na celendarização das ações de formação.
2- Pagamento: A inscrição só é considerada válida após o envio do respetivo comprovativo de pagamento. Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancáriaIBAN: PT50 0010 0000 4666 1540 0016 7
3 - Certificado: O formando terá direito a um certificado de formação no final do curso desde que obtenha aprovação e o número de faltas não exceda 10% da carga horária
referente ao curso. Sempre que o formando não obtenha aprovação e não exceda 10% da carga horária referente ao curso, terá direito a um certificado de participação.
4 - Documentação: Em cada curso, será fornecido pela Mais Família um manual em ficheiro informatizado CD, incluído no preço

O formando deve assumir total responsabilidade pelas informações prestadas, em especial as referentes às habilitações escolares e formações anteriores

DATA:

O Formando:

Obs.: Anexar a esta ficha cópia do B.I/CC Nif.
Nota: Os dados fornecidos poderão, exclusivamente, ser facultados à DGERT para efeitos de auscultação por parte do Sistema de Acreditação de Entidades
Formadoras. Salvo isso, não serão utilizados para qualquer outro fim que não directamente relacionado com a acção frequentada, no respeito pela legislação
de protecção de dados pessoais.

