FICHA DE INSCRIÇÃO
Identificação da Empresa
Denominação Social

APEMIP n.º

Morada

NIPC

Cód. Postal
Telefone

Localidade
Email

Identificação do Participante
Nome
Morada
Cód. Postal
NIF

Localidade
Telemóvel

Data de Nascimento

Email
B.I. / C.C

Válido até

Natural de (concelho)

Habilitações Literárias

Códigos dos Cursos de Formação que pretende frequentar

Condições Gerais de Inscrição
As empresas associadas interessadas em frequentar os nossos Cursos de Formação deverão ter a situação das quotas regularizada.
As inscrições estão limitadas a números mínimos e máximos de participantes por Curso de Formação.
Esta Ficha de Inscrição deve ser corretamente preenchida e enviada para a Academia APEMIP onde decorrerá o Curso de Formação, acompanhada do
meio de pagamento.
Os dados pessoais facultados na presente Ficha de Inscrição constam arquivados no Dossier Técnico Pedagógico, conforme requisito imposto
pela DGERT.
Caso opte por efetuar o pagamento através de transferência bancária, deverá enviar-nos o respetivo comprovativo de pagamento
(NIB: 000700000066137519823 - Novo Banco).
No que respeita à politica de devoluções, salienta-se que em situações de desistência por parte dos formandos, os mesmos têm até ao sétimo dia útil
anterior à data de agendamento da ação de formação para comunicar a sua desistência à APEMIP Serviços (para: geral@apemipservicos.pt) por escrito,
sendo, neste caso - e somente neste caso - restituído o valor da inscrição na íntegra.
No que se refere à transferência de inscrições entre ações, salienta-se que em situações de pedidos de transferência por parte dos formandos, os
mesmos têm até ao quarto dia útil anterior ao inicio da ação de formação para comunicar o pedido por escrito para geral@apemipservicos.pt.

BOA FORMAÇÃO!
Tomei conhecimento da integralidade das Condições Gerais de Inscrição e declaro aceitá-las.
Autorizo o tratamento dos dados pessoais por mim fornecidos na Ficha de Inscrição para fins publicitários:
contacto futuro para alerta da realização de ações de formação nas quais já demonstrei interesse e/ou que
sejam entendidas como essenciais ao bom desenvolvimento da atividade.
Assinatura

Data

/

/

