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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Data: ___/___/____ 
 
Curso:  __________________________________________________________________ 
     
Dados Pessoais: 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Morada: _________________________________________________________________  
 
C.P.: _________ - ______  Localidade:_________________________________________ 
 
Naturalidade: ___________________   B.I.: _______________ emitido a  ____/___ /____    
 
pelo Arquivo de Identificação de _______________  Nº de Contribuinte:_______________   
 
Telefone: ____________________________  _____________________________ 
 
Telemóvel: ___________________________  _____________________________ 
 
E-mail: _______________________________   _____________________________ 
 
 
Dados da Empresa (preenchimento obrigatório quando formação solicitada/paga pela entidade patronal) 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Morada: _________________________________________________________________  
 
C.P.:_________ - ______  Localidade: _________________________________________ 
 
Contribuinte da Entidade: __________________Telefone: ____________Fax: _________ 
 
E-mail: _______________________ Endereço WEB: _____________________________ 
 
Cargo que ocupa na Entidade:__________________________ 
 
Qualificações Literárias e Profissionais: 
 
Cursos:                                                        Instituição:                                 Ano (conclusão): 
____________________________     ____________________________    ___________ 

____________________________     ____________________________    ___________ 

____________________________     ____________________________    ___________ 
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Razão principal que o leva a inscrever-se nesta acção: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Outras Informações que ache relevantes: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
A CoProFFis, Engenharia, Consultadoria e Formação, Lda. garante a estrita 
confidencialidade no tratamento dos seus dados, e o respeito pelas normas nacionais de 
protecção de dados pessoais. A informação por si disponibilizada não será partilhada com 
terceiros e será utilizada apenas para os fins directamente relacionados com o curso em 
que se inscreve. 
 
         Autorizo que os meus dados possam ser utilizados pela CoProFFis para efeitos de 
estudos e avaliação, ou envio de informação / promoção quanto a futuras acções 
desenvolvidas pela empresa.   
 
        Autorizo que os meus dados possam ser divulgados à DGERT (Direcção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho) para efeitos de auscultação quanto à formação 
recebida e envio de informação. 
 
 
Condições de Selecção e Inscrição 
 
A) Selecção 
A CoProFFis tem definido critérios de selecção pelo que, sempre que seja solicitado, 
pedimos que compareça numa entrevista de selecção ou que nos envie o seu Curriculum 
Vitae. Quando não houver lugar à entrevista ou análise Curricular, o critério a aplicar será 
o da ordem de inscrição. 
 
B) Inscrição 
Findo o processo de selecção, os formandos seleccionados serão contactados 
telefonicamente e informados do prazo para formalizar a sua inscrição. A inscrição 
considera-se formalizada sempre que entregues todos os documentos necessários: 
 

• Fotocópia de BI; 

• Fotocópia de Contribuinte; 

• Fotocópia de Certificado de Habilitações; 

• Curriculum Vitae. 
 

Para a frequência de Cursos não financiados, os formandos devem liquidar, no mínimo, 
metade do valor da formação, durante o período definido para formalização da inscrição.  
 
                                                                                     Assinatura do Formando, 
 

Data:  ___ / ___  / ___                                                         __________________________           


