REGISTO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO
CURSOS INTEREMPRESAS
CURSO:

REFª

DATA DE REALIZAÇÃO:

PARTICIPANTE(S):
NOME:
FUNÇÃO NA EMPRESA:
FORMAÇÃO ESCOLAR:
NOME:
FUNÇÃO NA EMPRESA:
FORMAÇÃO ESCOLAR:

EMPRESA:
NOME DA EMPRESA:
Nº PESSOA COLECTIVA:
MORADA:

CÓDIGO POSTAL:

:

FAX:

EMAIL:

SECTOR DE ACTIVIDADE:

GARANTIA DE PROTECÇÃO DE DADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR
A CERTITECNA garante a confidencialidade dos dados fornecidos, que serão utilizados
exclusivamente na organização e divulgação das acções de formação, estando disponível
para corrigir ou cancelar os dados fornecidos.
PAGAMENTO:
A importância de__________________ deverá ser liquidada à ordem de CERTITECNA, SA, por:
Cheque

Transferência

bancária

Vale

CTT

Banco______________________NIB 003501000001649303012
Data da inscrição: ____/____/____
Responsável: ____________________________

Carimbo da empresa

NOTAS:
Aconselhável fazer pré-marcação telefónica. Preencher esta ficha ou uma fotocópia e enviar por
correio ou fax 21 814 79 33
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Os encargos por participantes são referenciados em cada curso do Plano de Formação.
O pagamento do curso deve ser feito após a confirmação da inscrição, por cheque, vale
de correio ou transferência bancária à ordem de CERTITECNA, SA. A inscrição só é
considerada definitiva após o respectivo pagamento.

DESISTÊNCIAS
São aceites desistências até sete dias antes do início do curso, procedendo-se à
devolução da totalidade do direito de participação.
As desistências posteriores darão origem à retenção de 20% do valor da inscrição para
compensação de despesas administrativas e prejuízos sofridos por cancelamento de
última hora.

GARANTIA DE REALIZAÇÃO
A CERTITECNA garante a realização do curso na data prevista para o seu início, a partir da
confirmação da inscrição.
Sem prejuízo no disposto no parágrafo anterior, a CERTITECNA reserva-se ao direito de
cancelamento do curso, caso o número de inscritos seja inferior ao número mínimo
admitido, que será definido concretamente para cada curso e de acordo com a
conjectura económica. Ao acontecer, a CERTITECNA participará o cancelamento do curso 2
dias úteis antes da data prevista para o seu início, acordando-se, se possível, nova data.
No caso de cancelamento / adiamento do curso, a CERTITECNA compromete-se a devolver
a importância cobrada na totalidade ou a transferi-la para outra inscrição.

DOCUMENTOS
É emitido certificado de participação, e entregue ao participante no final do curso.
Quando se realizem provas de avaliação, o certificado é enviado após a conclusão das
avaliações.
Se solicitado, poderão igualmente ser elaborados os documentos relativos ao dossier
pedagógico para formação co-financiada.
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