
Ficha de Inscrição - CFAEATB2017

1. Identificação Pessoal

Data de Nascimento:

Nome:

Documento: Nº: A. Identificação: Data:

Contribuinte:

Morada:

Código Postal: Localidade:

Contacto Telefónico: Outro Contacto Telefónico: E-mail:

2. Dados Profissionais:

Código/Grupo/Disciplina:Habilitações Profissionais:

Escola/Agrupamento afeto:

Localidade: Telefone da Escola/Agrupamento:

 Nível de Ensino:

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário

 3. Situação Profissional:

Ensino: Situação Profissional:

Escalão: Índice:

Ação em que se inscreve:

A preencher pelos Serviços da Escola/Agrupamento 
  
Data da entrega:.____ /___________ / ________ (Assinatura e Selo Branco) 
  
 ________________________________

Concelho:

Docentes

Nacionalidade:

Ação/Curso -1ª Opção 

N.I.Segurança Social:

Ação/Curso -2ª Opção 

Ação/Curso -3ª Opção 



CONTRATO DE FORMAÇÃO 

Entre o Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso (CFAEATB), representado pelo respetivo 
diretor como primeiro outorgante, Altino Alves Pereira Rio, e o(a) segundo(a) outorgante, identificado(a) nesta ficha de 
inscrição, é celebrado o presente contrato de formação, sujeito às seguintes cláusulas: 

PRIMEIRA (objeto do contrato) 

O primeiro outorgante obriga-se a proporcionar ao segundo outorgante a ação de formação acima referida, com a duração 
de ____ horas e a atribuição de _____ créditos. 

SEGUNDA (local e horário) 

A ação referida na cláusula anterior terá início, calendarização, duração, local e horário constantes no programa. 

TERCEIRA (deveres do formando) 

O segundo outorgante obriga-se a: 

a) Frequentar a ação referida na cláusula primeira, com assiduidade e pontualidade, em respeito do disposto no Regime 
Jurídico da Formação Contínua de Professores; 

b) Realizar todos os trabalhos inerentes ao processo de avaliação; 

c) Fornecer ao Centro de Formação todos os dados necessários ao processo administrativo da referida ação, 
nomeadamente o preenchimento integral da ficha do formando  

QUARTA (direitos do formando) 

O primeiro outorgante emitirá um certificado comprovativo da frequência e aproveitamento decorrentes do processo de 
avaliação. 

QUINTA (Publicação) 

O segundo outorgante concorda em que a entidade formadora, CFAEATB, proceda à divulgação de materiais e/ou 
documentação produzidos no decurso da ação. 

SEXTA (alterações supervenientes - efeitos) 

Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o primeiro outorgante não puder cumprir integralmente o 
plano previsto, poderá proceder aos necessários ajustamentos, devendo sempre justificar tal facto aos formandos. 

SÉTIMA (duração) 

O presente contrato vigorará pelo período de duração da ação de formação referida na cláusula primeira. 

Chaves, _______de ______________________de 2017 

O primeiro outorgante                                                                                                 O segundo outorgante 

 O Diretor do CFAEATB                                                                                                     O/A Formando(a) 

 ___________________________________                                      _______________________________________ 

 (Altino Alves Pereira Rio) 

O Centro de Formação garante a confidencialidade no tratamento dos dados constantes nesta ficha de inscrição. Não serão 
fornecidos a terceiros, sem prévia autorização, e apenas serão utilizados para fins diretamente relacionados com a ação de 
formação em que se inscreve, no respeito pela proteção dos dados pessoais dos formandos. 

Autorizo o Centro de Formação a utilizar os meus dados pessoais relativos a identificação, endereço e contactos para base 
de dados do Centro, estatísticas e informações oficiais obrigatórias.    SIM (___)       NÃO (___)   Assinale com X a sua opção. 
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CONTRATO DE FORMAÇÃO
Entre o Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso (CFAEATB), representado pelo respetivo diretor como primeiro outorgante, Altino Alves Pereira Rio, e o(a) segundo(a) outorgante, identificado(a) nesta ficha de inscrição, é celebrado o presente contrato de formação, sujeito às seguintes cláusulas:
PRIMEIRA (objeto do contrato)
O primeiro outorgante obriga-se a proporcionar ao segundo outorgante a ação de formação acima referida, com a duração de ____ horas e a atribuição de _____ créditos.
SEGUNDA (local e horário)
A ação referida na cláusula anterior terá início, calendarização, duração, local e horário constantes no programa.
TERCEIRA (deveres do formando)
O segundo outorgante obriga-se a:
a) Frequentar a ação referida na cláusula primeira, com assiduidade e pontualidade, em respeito do disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores;
b) Realizar todos os trabalhos inerentes ao processo de avaliação;
c) Fornecer ao Centro de Formação todos os dados necessários ao processo administrativo da referida ação, nomeadamente o preenchimento integral da ficha do formando 
QUARTA (direitos do formando)
O primeiro outorgante emitirá um certificado comprovativo da frequência e aproveitamento decorrentes do processo de avaliação.
QUINTA (Publicação)
O segundo outorgante concorda em que a entidade formadora, CFAEATB, proceda à divulgação de materiais e/ou documentação produzidos no decurso da ação.
SEXTA (alterações supervenientes - efeitos)
Quando, por razões alheias à sua vontade e a si não imputáveis, o primeiro outorgante não puder cumprir integralmente o plano previsto, poderá proceder aos necessários ajustamentos, devendo sempre justificar tal facto aos formandos.
SÉTIMA (duração)
O presente contrato vigorará pelo período de duração da ação de formação referida na cláusula primeira.
Chaves, _______de ______________________de 2017
O primeiro outorgante                                                                                                 O segundo outorgante
 O Diretor do CFAEATB                                                                                                     O/A Formando(a)
 ___________________________________                                      _______________________________________
 (Altino Alves Pereira Rio)
O Centro de Formação garante a confidencialidade no tratamento dos dados constantes nesta ficha de inscrição. Não serão fornecidos a terceiros, sem prévia autorização, e apenas serão utilizados para fins diretamente relacionados com a ação de formação em que se inscreve, no respeito pela proteção dos dados pessoais dos formandos.
Autorizo o Centro de Formação a utilizar os meus dados pessoais relativos a identificação, endereço e contactos para base de dados do Centro, estatísticas e informações oficiais obrigatórias.    SIM (___)       NÃO (___)   Assinale com X a sua opção.
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Centro de Formação
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