
FICHA DE INSCRIÇÃO
Os campos sombreados deste ficheiro são editáveis.
Não necessita imprimir para preencher.
Depois de preencher deve enviar para  ana.pintocoelho@insightout.pt

CURSO

LOCALIDADE DATA / / 

AÇÃO DE FORMAÇÃO

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO NIF

C.C/B.I/PASSAPORTE* DATA DE VALIDADE

Nº DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL (NISS)

NATURALIDADE NACIONALIDADE

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

TELEFONE TELEMÓVEL

E-MAIL

*Anexar cópia do documento comprovativo, unicamente para utilização no registo da plataforma SIGO (www.sigo.pt)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

EMPRESA

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Nº CONTRIBUINTE

TELEFONE TELEMÓVEL

E-MAIL

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A inscrição só é considerada definitiva após respetivo pagamento

O Preço inclui: A participação na formação, Documentação e Certificado de Formação. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES:

Aceitamos o cancelamento de inscrições até 5 dias antes da formação. Cancelamentos verificados 

posteriormente, darão origem à retenção de 15% do valor da ação.

INFORMAÇÃO SOBRE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

A ficha de inscrição, acompanhada das cópias de todos os documentos que fazem parte do 

processo individual do formando, destinam-se a arquivo no Dossier Técnico-Pedagógico da ação 

de formação frequentada, e podem ser consultadas no âmbito de ações de controlo por parte das 

entidades

responsáveis, nos termos da legislação nacional em vigor.

No âmbito destas, os formandos poderão vir a ser contactados por estas entidades a fim de 

prestarem informações sobre a formação frequentada. Autoriza a cedência dos seus dados à 

DGERT-DSQA? □
Os dados pessoais são processados em base de dados informatizada, de uso exclusivo da 

“InsightOut – Ana Pinto Coelho – Coaching & Consultoria, Lda”, para envio de informação sobre as 

atividades promovidas. Os dados são tratados de forma lícita, nos termos da legislação de proteção 

de dados pessoais (Lei nº 67/98 de 26 de Outubro). A informação não é disponibilizada a terceiros.

Autorizo a utilização dos meus dados □
Não autorizo a utilização dos meus dados □

Data ____ / _____ / _____  Assinatura __________________________________________________


