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FICHA DE INSCRIÇÃO

FORMAKI – Consultoria e Formação Profissional Lda. | NIPC: 514 078 707 | Capital Social: 2.000.00€ | Matricula C.R.C. de Lisboa | IBAN: PT50 0018 0003 4300 89 52020 66

(Mod.018 | Versão 1.0)

Nome do curso

Curso ADR Base Inicial + Especialização Cisternas
I - Dados Pessoais1

Nome:

Data Nasc.:

Nacionalidade:

País de Origem:

Naturalidade (distrito):

Naturalidade (concelho):

Morada:
Localidade:

Código Postal:

E-mail:
Contacto(s) telefónico(s):
Documento de Identificação:
Tipo de doc:

Nº Doc:

Validade:

NIF:

II - Dados Faturação (preencher se a faturação for em nome de outro que não o formando)
Nome / Designação social:
Morada:
Localidade:

Cód Postal:

NIF / NIPC:

III – Habilitações Escolares/Académicas
Grau escolar:

Nome(s) do(s) curso (s) e título(s):

V – Situação Profissional
Indique a sua situação profissional, se possível:
____ Estudante | _____ Empregado conta própria | ___Empregado conta de outrem |Qual a sua função/profissão:
___________________
____ Estagiário |_____ Desempregado < 1 ano
| ___ Desempregado > 1 ano | ___ Reformado | ____ Outro:
_____________________

VI - Como tomou Conhecimento Deste Curso
IX - Confirmação
Nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a FORMAKI garante a estrita confidencialidade na recolha e tratamento dos seus dados pessoais.
A informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros, exceto os que nos termos da lei, tenham competência para auditar e/ou
fiscalizar a atividade da FORMAKI, e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com o curso em que se inscreve. Caso não
autorize que os seus dados sejam usados para envio de informação sobre futuros cursos de formação ou para fornecimento de dados à DGERT,
assinale com “X” a seguir: ________

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento do Funcionamento da Formação da FORMAKI e concordo com as regras
nele constantes, pelo que assino abaixo:
Assinatura Cliente: _________________________________________________________ |Data: ______ /_______ /________

Os dados pessoais aqui solicitados são os necessários para proceder à emissão do certificado na plataforma SIGO, nos
termos da portaria aplicada à modalidade do curso de formação.
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