
FICHA DE INSCRIÇÃO
Os campos sombreados deste ficheiro são editáveis.

Não necessita imprimir para preencher.

Depois de preencher deve enviar para info@youup.pt ou ana.pintocoelho@insightout.pt  

INFORMAÇÕES: (+351) 961313639

CURSO: MENTORING FOUNDATION COURSE

    

DATA DE INÍCIO:  21 SETEMBRO 2022

AÇÃO DE FORMAÇÃO

NOME COMPLETO

NOME COMPLETO

DATA DE NASCIMENTO NIF

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

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

TELEFONE TELEMÓVEL

E-MAIL

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)

EMPRESA

ATIVIDADE PROFISSIONAL

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Nº CONTRIBUINTE

MORADA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

Nº CONTRIBUINTE

TELEFONE TELEMÓVEL

E-MAIL

E-MAIL

RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL

DADOS PARA EMISSÃO DE FATURA

Thinking Partners
The Coaching & Mentoring Company

NATURALIDADE: DISTRITO CONCELHO NACIONALIDADE



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A INSCRIÇÃO SERÁ CONSIDERADA DEFINITIVA:
Pagamento de 50% no ato de inscrição e o remanescente até ao início da 1ª sessão.

A inscrição deve ser enviada acompanhada de comprovativo de pagamento efectuado para:
info@youup.pt ou ana.pintocoelho@insightout.pt IBAN: PT50 0036 0042 99100374117 17 (Montepio)  

INVESTIMENTO:
975€

ESTE VALOR INCLUI:

ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÕES:

INFORMAÇÃO SOBRE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

Autorizo a utilização dos meus dados □
Não autorizo a utilização dos meus dados □
Data ____ / _____ / _____  Assinatura __________________________________________________

Frequência do Mentoring Foundation Course (20h);

Certificado Individual de Formação pela YouUp – The Coaching & Mentoring Company / INV 

e InsightOut;

Atribuição de CPD – Continuous Professional Development por EMCC;

Inscrição anual e quota anual como Membro da EMCC Portugal e APMENTOR;

Livro “Ferramentas de Mentoring”;

Acesso prioritário e condições especiais à frequência do 1º Curso de Mentoring (CMI/David 

Clutterbuck/YouUp).

Aceitamos a alteração do nome do participante até à véspera da data de início do curso, desde 
que cumpridos os requisitos de admissão.
Eventual cancelamento poderá ser feito até 15 dias antes da formação. Cancelamento posterior a 
essa data, dará origem à retenção de 50%.

Os dados pessoais são processados em base de dados informatizada, de uso exclusivo da 
“YouUp - The Coaching & Mentoring Company” e “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.

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.  

MENTORING FOUNDATION COURSE

Thinking Partners
The Coaching & Mentoring Company
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