
Ficha de Inscrição Quali cação Contínua  

Data  
de entrada

Nome Ação / Curso: 

Data / Local de Realização: 

Dados da Empresa 

Código Postal: - Localidade

Telefone: Email:

Fax: N.º Contribuinte: 

Dimensão Empresa: 0-9 10-49 50-250 +250 

Morada:

Nome:

Nome:

Morada:

Código Postal: - Localidade:

Documento de identicação: Bilhete de Identidade Cartão de Cidadão Passaporte Título de Residência

N.º Doc. Identificação: Data de validade: N.º Contribuinte:

Habilitações Literárias:Estado civil: Género: Feminino Masculino

Dados Pessoais

Telefone:

Data de Nascimento: Naturalidade: Nacionalidade:

Email:

Responsável RH / Formação:

Mais informações em www.dual.pt



Declaro ter sido informado(a) de forma clara, sobre as condições de participação na ação de qualificação indicada, o conteúdo 
programático e horário de funcionamento, regalias e obrigações a que ficarei sujeito(a).  

Data _____/_____/_____         Assinatura ________________________________________________

Caso autorize que os seus dados pessoais sejam usados pelo sistema de acreditação da DGERT e para envio de publicidade sobre 
futuros cursos de qualificação da DUAL assinale com um “X” 

Documentação Necessária

Fotócopia do Certificado de Habilitações 

A DUAL garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada não será partilhada com 
terceiros e será apenas utilizada para fins diretamente relacionados com a formação da DUAL.

A DUAL reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização da ação de qualificação devido ao número insuficiente de inscrições  (<5).
A DUAL reserva-se o direito de transferir a inscrição para uma próxima ação no caso da ação em causa já se encontrar lotada (no máximo 20 
participantes por turma).

O pagamento do valor do curso apenas deverá ser efetuado após receção da fatura que será emitida após confirmação do início do curso.

Após a confirmação do início do curso, quaisquer cancelamentos de inscrições estão sujeitos ao pagamento de 50% do valor do curso.
Após o início do curso eventuais desistentes terão obrigatoriamente de liquidar a totalidade do valor do curso. 

Trabalhador por conta de outrem 

Trabalhador por conta própria 

Caso esteja a trabalhar por conta de outrem indique por favor o nº de colaboradores da empresa:

 Desempregado à procura de 1º emprego   Desempregado há mais de 1 ano 

Desempregado há menos de 1 ano 

Situação Face ao Emprego

0-9 10-49 50-250 +250

Qual a sua função:

ANOS


