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
AÇÃO DE FORMAÇÃO
CURSO
DATA

LOCALIDADE				

/

/

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
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)

ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL
EMPRESA
MORADA
CÓDIGO POSTAL		

LOCALIDADE

Nº CONTRIBUINTE
TELEFONE		TELEMÓVEL
E-MAIL
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

OPÇÃO PRETENDIDA
NÍVEL I
(MOD. I / III) )
2.750€

NÍVEL II
(MOD. IV / VII)
3.750€

PACK NÍVEL I / II
(MOD. I / VII)
Pronto Pagamento 6.346€
Prestações: 7.120€

Fale connosco para fazermos um plano de pagamentos à sua medida.

In partnership:

CCE’S
(MOD VIII)
Alumni: 498€
Não Alunos: 620€

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A inscrição só é considerada definitiva após respetivo pagamento
O Preço inclui: A participação na formação, Documentação e Certificado de Formação.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO E/OU REEMBOLSO:
A presente Política de Cancelamento e/ou Reembolso regula a forma como a InsightOut procede em situações de
cancelamento, falta ou desistência no âmbito dos seus programas formativos. A presente Política aplica-se a todos
os programas formativos disponibilizados pela InsightOut.
1. Cancelamentos
Todas as formações da InsightOut pressupõem a existência de um número mínimo de participantes, sendo este um
factor limitativo para a abertura das mesmas. No caso da não abertura de uma formação, todos os(as) formandos(as)
inscritos serão notificados com a maior brevidade possível e até um máximo de 5 dias antes da data prevista para o
arranque da formação. Com base nesta notificação, o(a) formando(a) poderá solicitar a transição da sua inscrição
para uma outra edição da mesma formação ou para uma outra formação (estando constantes as regras de admissão
aplicáveis da nova formação)ou solicitar o reembolso total do valor investido de imediato.
2. Desistências
Na sequência da inscrição e início da frequência da formação, o(a) formando(a) compromete-se ao pagamento da
totalidade do valor apresentado para a mesma, ainda que lhe tenha sido conferida a possibilidade de fracionar o valor
da propina da formação. Tal obrigação é independente de qualquer evento ou decisão de cariz pessoal que conduza
à ausência ou desistência do(a) formando(a).
3. Reembolsos
Após o respectivo pagamento, nenhum valor pago será restituído como formato de política de cancelamento, pela
não participação ou desistência da parte do(a) formando(a).
Em virtude da não abertura de uma formação e após comunicação da mesma o(a) formando(a) poderá solicitar
a transição da sua inscrição para uma outra edição da mesma formação ou para uma outra formação (estando
constantes as regras de admissão aplicáveis da nova formação), ficar com o valor investido em crédito para outras
formações ou solicitar o reembolso total do valor investido. Válido durante 2 anos.
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 “Insight Out - Coaching e
Desenvolvimento Humano, 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
Autorizo a partilha do meu endereço de e-mail com os formadores e com os colegas da formação em que participo

Data _____ / _____ / _____ Assinatura _______________________________________________________

In partnership:

