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Ficha de inscrição – FORMAÇÕES MODULARES PT2020 
Esta ficha de inscrição pode ser descarregada e preenchida eletrónica ou manualmente. Poderá ser enviada por email 
(geral@nbacademia.pt), por correio ou entregue em mão na NBA. O preenchimento manual deve ser feito com letra legível. 
 
IDENTIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 Formação ______________________________________________________________________________________                                       

Data Formação  _________________________________________________________________________________        
 

IDENTIFICAÇÃO FORMANDO 
Nome Completo ___________________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade _______________________________ 

Naturalidade – Distrito _____________________________   Naturalidade – Concelho ___________________________________ 

Data de Nascimento _____________________________________  Sexo    M(__)  F(__) 

Cartão Cidadão _______________________    ___________     Data de validade Cartão Cidadão __________________________ 

Contribuinte ______________________________________     Nº Seg. Social __________________________________________ 

Morada __________________________________________________________________________________________________ 

Localidade ________________________________________________    Código Postal  _______ - _____ 

Telefone _____________________________________     E-mail  ____________________________________________________ 
 

DADOS ACADÉMICOS E PROFISSIONAIS 
Seleccione a opção correspondente as suas habilitações literárias: 

(__) 9ª ano completo 

(__) 10º ano 

(__) 11º ano 

(__) 12º ano 

(__) Bacharelato 

(__) Licenciatura 

(__) Mestrado 

(__) Doutoramento 
 

Seleccione a opção que corresponde a sua situação face ao emprego: 

(__) Empregado por conta de outrem 

(__) Empregado por conta própria 

(__) Desempregado à procura do 1º emprego 

 (__) Desempregado há mais de um ano 

(__) Desempregado há menos de um ano 

 

 

 

Setor Profissional_______________________________________   Profissão __________________________________________ 

 

Dados bancários para transferência das ajudas de custo (no caso de ser elegível – ver termos no verso da ficha): 

IBAN _______________________________________________________________________________________________ 

 

*Anexar comprovativo de IBAN; Certificado de Habilitações; Comprovativo de emprego (mais detalhes no verso da ficha)  

Li e concordo com os termos e condições apresentadas em anexo à presente ficha de inscrição. 
 

Data:_______________________ _____________________________________________________________________ 

Assinatura Formando 
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TERMOS E CONDIÇÕES 
O preenchimento e assinatura da ficha de inscrição indicam que o signatário leu, compreendeu e concordou com o conteúdo da mesma e dos 
termos e condições que se seguem: 
 
VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 As inscrições consideram-se válidas após recebimento da ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada 
 A validação da inscrição depende também da verificação do cumprimento dos requisitos de participação na formação pretendida.  
 Quaisquer alterações aos dados constantes desta ficha de inscrição, deverão ser comunicadas à NBA, por escrito, logo que possível. 
 
CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA 
 O cancelamento da inscrição por parte do formando deverá revestir a forma escrita e ser enviada para a NBA 
 A NBA reserva-se ao direito de cancelar ou adiar qualquer curso/ação para a qual não se verifique o n.º mínimo de formandos/as em sala. 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À ANEXAR AO PROCESSO DO FORMANDO 
 Certificado de habilitações 
 Comprovativo de emprego (declaração de entidade empregadora ou recibo de vencimento) 
 Declaração de horário de trabalho, no caso de empregados a fazer a formação fora do horário laboral (para atribuição de ajudas de custo) 
 Comprovativo de desemprego (declaração de inscrição no IEFP) 
 Comprovativo de IBAN (caso seja elegível para receber ajuda de custo) 
 Contrato de formação (documento enviado pela entidade formadora) 
 Ficha de participante (documento enviado pela entidade formadora) 
 
REQUISITOS 
Ser residente e trabalhar num dos seguintes  concelhos: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, 
Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira 
 
AJUDAS DE CUSTO 
 O formando terá direito a uma ajuda de custo diária no valor de 4,77€, por cada dia de formação frequentado, caso: 
 Esteja desempregado e inscrito no centro de emprego (IEFP); 
 Esteja empregado e a formação não coincida com o seu horário laboral. 

 O valor relativo às ajudas de custo será liquidado no final da frequência do curso. 
 

O dados fornecidos destinam-se exclusivamente para fins diretamente relacionados com o curso em que se inscreve. 

Com a assinatura da ficha de inscrição, o formando aceita que os seus dados pessoais sejam incluídos na base de contactos da NBA para 
futuras ações de promoção, podendo a qualquer momento aceder, alterar ou cancelar essa informação por escrito junto da NBA. 
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