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Ficha de Inscrição N.º ____ 
Nome:  _______________________________________________________________________________  
Morada:  ______________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
Idade: ___________________________ Contacto telefónico: ___________________________________ 
E-mail:  _______________________________________________________________________________  
Habilitações literárias: ___________________________________________________________________  
Conhecimento/Experiência: ______________________________________________________________  
 
Inscrição:  
Data:  ____ / ____ / ____  
BMFC:  _______________________________________________________________________________  
Observações:  __________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________  
  

Informações:  
Data limite das inscrições: 4 de outubro 
Limite das inscrições: 10 participantes 
Valor da inscrição: gratuito 

 
Tomei conhecimento das condições de participação.  

 
____________________________________ 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Confirma-se que _____________________________________________________________ se inscreveu 
na Ação de Formação de Iniciação à Informática, a realizar nos dias 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de outubro de 
2017, das 10h15m às 12h15m, na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. 
Funcionário da BMFC: _______________________________________   Data: ________________________ 
  
Condições de participação: 
1. A inscrição é considerada válida depois de preenchida a respetiva ficha, efetuado o pagamento (quando 
aplicável) e após confirmação, via e-mail, telefone e/ou presencial, pela Biblioteca Municipal Ferreira de 
Castro (BMFC); 
2. A BMFC, enquanto entidade promotora da formação reserva-se no direito de suspender a inscrição devido 
a comportamentos incorretos do/a formando/a, não havendo lugar à devolução do pagamento (quando 
aplicável); 
3. A frequência da formação permite a obtenção de certificado (sem contabilização de unidades de crédito), 
salvo se o participante tiver uma frequência inferior a 90% do total da carga horária; 
4. Salvo casos excecionais, não será emitida declaração de frequência de formação relativa ao número de 
horas; 
5. Aquando do terminus da formação, será solicitado o preenchimento do questionário de avaliação, a cada 
formando/a e preservando o seu anonimato, no sentido de apurar o grau de satisfação e/ou sugestões 
relativas à prestação do formador/a, bem como outros aspetos da formação. 


