CERTIS – Controlo e Certificação, Lda.
Manual de Registos
FICHA DE INSCRIÇÃO (F7)
Tipo de Inscrição
 Inscrição

Pré-inscrição:

Dados da Ação de Formação
Modo Produção Integrada

Agricultura Biológica

Outra___________________________

No caso do Modo Produção Integrada discriminar qual a atividade com mais significado:
Formação Laboral
Formação Pós-Laboral 
Local e data de Inicio: ___________________________ - __ / ___ / _____

Tipo de Cliente:
 Empresa

 Particular

Dados da Empresa
Nome:
Morada:
Código-Postal
NIF:
Pessoa de contacto:

____-____

Dados do formando
Nome:
Morada:
Código-Postal
____-____
NIF:
Cartão do
Cidadão n.º
Naturalidade:
Distrito
Profissão:
Habilitações
Académicas:
Conhecimentos
anteriores na
área:
Observações:

Elaboração: Departamento da Qualidade
Aprovação: Gestão de Topo

Localidade:
Email:

Telefone:

Localidade:
Email:

Telefone:

Válido até:____/____/______

Data de nascimento:___/____/____
Concelho:
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Declaro autorizar nos termos da Lei nº 67/98, de 26 de outubro, para efeitos de utilização de dados pessoais pelas entidades
certificadoras do MAM.
Assinatura conforme Documento de Identificação

Formando:______________________________________________________________________________________
Data: ____ / ____ / ________
A CERTIS – Controlo e Certificação, Lda., garante a estreita confidencialidade no tratamento dos seus dados pessoais. A
informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para fins diretamente relacionados
com o curso em que irá participar.
- Caso autorize que os seus dados sejam usados para efeitos promocionais da atividade formativa, assinale com um X.
-Caso autorize as entidades que certificam ou homologam esta entidade formadora, ou suas ações formativas, a utilizar os seus
dados pessoais, para efeitos de acompanhamento ou da auscultação da qualidade da formação, assinale com um X.

Documentos anexos:
 Fotocópia do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade e número fiscal;
 Fotocópia do certificado de habilitações
 Comprovativo de pagamento da inscrição (68.88€) como sinal para a inscrição na formação. Este pagamento
pode ser feito por cheque ou transferência bancária para o seguinte IBAN: PT50 0079.0000.1096.6553.10165

Elaboração: Departamento da Qualidade
Aprovação: Gestão de Topo
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