FICHA DE INSCRIÇÃO / CANDIDATURA
Por favor, NÃO IMPRIMA NEM PREENCHA À MÃO. Preencha diretamente no PDF, grave e envie para o mail:
geral@caduceus.pt. Anexe por favor uma foto tipo passe digitalizada. Caso não consiga assinar de forma digital,
não há problema pois poderá fazê-lo presencialmente quando o curso iniciar.
Ser-lhe-á enviado brevemente um email com as informações de pagamento e links para a documentação do curso

Curso:

Data de Início:
De acordo com o estabelecido pelo INEM, a leitura dos manuais é obrigatória antes do início do curso. Por
favor efetue o download dos manuais e memória descritiva do seu curso no website da Caduceus (https://
www.caduceus.pt/formacao/manuais). Não necessita de os imprimir a menos que prefira.

ATENÇÃO por
favor

Dados do Formando
Nome
Morada
C. Postal
Localidade
Data Nascimento
Nacionalidade
Naturalidade (Distrito e Concelho)
Contacto móvel
Email
Habilitações Académicas
Profissão
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
Cartão Cidadão

BI

Passaporte

Nº do Documento

Outro (especificar)

Validade

→
Nº Contribuinte

DOCUMENTOS A ANEXAR OU ENTREGAR NO 1º DIA DO CURSO
✓
✓
✓
✓

Cópia do CC (traçada)
Comprovativo das habilitações académicas (apenas TAT ou TAS)
Foto tipo passe digitalizada
Cópia de Certificado/Cartão de Curso TAT ou TAS válido (apenas no caso de reciclagem)

Compreendo e aceito as regras definidas quer na ficha de inscrição, quer na memória descritiva
e/ou normas de funcionamento da ação supra indicada.

Local e data

_____________________________________________
(assinatura)

Eventualmente no decorrer da formação, poderão ser recolhidas imagens (foto e/ou vídeo), para efeitos de carácter
pedagógico ou promocional. Compreendo e aceito que este facto pressupõe a cedência à Caduceus dos respetivos
direitos de imagem.
Autorizo a recolha de imagens e a cedência de direitos
Não autorizo a recolha de imagens e a cedência de direitos
A Caduceus assegura o cumprimento da legislação nacional em vigor sobre proteção de dados pessoais e do regulamento europeu 2016/679 de 27 de abril de 2016. Os dados pessoais recolhidos na
presente ficha de inscrição para ações de formação têm com finalidade o cumprimento das obrigações legais no âmbito da formação profissional. São preservados com as salvaguardas e medidas
técnicas / organizativas adequadas. Para informação sobre proteção de dados pessoais pode contactar: geral@caduceus.pt.
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