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Ficha de inscrição 
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  _____________________________       Preferência:    Diurno        Noturno 
 

IDENTIFICAÇÃO FORMANDO 
Nome ___________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

DADOS EMISSÃO DE RECIBO (se diferente dos dados do formando) 
Nome __________________________________________________________________________________________ 

Morada ________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte _____________________________________ 

 
Declaro que autorizo a reprodução das imagens captadas durante as formações, em qualquer suporte ou formato, bem como a 
sua utilização gratuita por parte da NBA para efeitos de promoção da atividade da Academia. As imagens e fotografias dos 
formandos serão mantidas na base de dados da Academia e facultadas a parceiros para participações em casting. 
 
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 NBA acusará a receção da 

inscrição, via e-mail. 
 A validação da inscrição depende também da verificação do cumprimento dos requisitos de participação na formação pretendida.  
 Para efeitos de ordenamento das inscrições e seleção, em caso de número excedente de participantes, considera-se a data de pagamento da 

inscrição 
 As inscrições nas formações são individuais podendo haver, em casos excecionais e por decisão da NBA, substituição do aluno. A existir, a 

substituição dará lugar ao preenchimento de nova ficha de inscrição e não poderá ocorrer depois do início da respetiva formação. 
 Quaisquer alterações aos dados constantes desta ficha de inscrição, deverão ser comunicadas à NBA, por escrito, logo que possível. 
 
CANCELAMENTO OU DESISTÊNCIA 
 A NBA reserva-se o direito de cancelar ou adiar as formações programadas, sempre que não haja o número mínimo de inscrições que 

permitam o funcionamento das mesmas. No caso de cancelamento das formações, os formandos poderão optar pelo reembolso total das 
quantias já pagas ou transferi-las para formações posteriores. 
 A NBA reserva-se o direito de alterar o local, os formadores bem como o conteúdo das formações, sempre que ocorram circunstâncias 

imprevisíveis e que o justifiquem. A comunicação de qualquer destas alterações será feita tão breve quanto possível. 
 O cancelamento da inscrição por parte do formando deverá revestir a forma escrita e ser enviada para a NBA, não havendo lugar a 

reembolso das quantias pagas. 
 Cancelamento da frequência de formações com mensalidades: 
 O formando apenas poderá desistir do curso mediante apresentação de comprovativo que justifique, por factos gravosos, a 

impossibilidade de frequência no curso, tais como estado de saúde grave de duração prolongada ou situação de desemprego ocorrida 
durante o período da formação em causa.  
 O formando pode desistir do curso com direito ao não pagamento das mensalidades nele inscritas por pagar, caso haja grave e 

comprovado incumprimento generalizado dos objetivos gerais do programa do curso, por parte da NBA.  
 O formando obriga-se a pagar a totalidade do curso, respeitante ao período frequentado, mesmo que a desistência tenha sido aceite 

pela direção.  
 Não são aceites desistências que tenham como fundamento a frequência do formando noutros cursos ou a alteração do horário laboral. 
 

REGIME FINANCEIRO 
 Os pagamentos podem ser feitos em numerário, transferência bancária ou cheque, após confirmação da inscrição por parte da NBA. 
 A transferência bancária deve ser sempre acompanhada de envio de comprovativo para geral@nbacademia.pt com referência ao formando 

para identificação do pagamento.  
 A inscrição em qualquer formação é considerada válida, após pagamento de 50% do valor da mesma. Os restantes 50% deverão ser 

liquidados até ao início da formação. 
 O pagamento dos cursos com mensalidades deverá ser efetuado até ao dia 5 de cada mês ou até ao dia útil seguinte. O atraso no pagamento 

obriga a uma taxa adicional de 25€. A ausência de pagamento superior a 2 mensalidades dá o direito à NBA de não permitir a continuação de 
frequência do formando, sem prejuízo de se exigir o cumprimento do contrato até ao fim da sua duração. 
 Independentemente das datas de início e término da formação, esta deverá ser paga na sua totalidade. O formando compromete-se a pagar 

a totalidade da ação de formação.  
 
FALTAS E ATRASOS 
O participante não tem direito a qualquer reembolso no caso de atraso ou falta às aulas ou a outros compromissos relativos às formações, 
nem esses atrasos ou faltas serão compensados com prolongamento gratuito do mesmo. 
 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 Todos os exercícios, trabalhos, imagens, sons ou maquetes produzidos em contexto curricular são propriedade da NBA que pode usá-los em 

todas as situações que entenda necessárias e úteis para a divulgação e promoção da academia, do mercado e dos formandos, mencionando 
sempre os seus autores.  
 Os formandos podem guardar cópias para elaboração de portfólio dos trabalhos em que participem. O uso público dos mesmos, de forma 

remunerada ou não, obriga a autorização da NBA.  
 Devem ser incluídos em todos os trabalhos o copyright “Uma produção NB Academia” no final ou início do trabalho, usando logótipo 

atualizado 
 
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 
O formando receberá um certificado de formação profissional. O certificado não será entregue caso o participante não frequente pelo menos 
80% do tempo letivo.  
 
BASE DE CONTATO 
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. 
 
 
A assinatura desta ficha de inscrição não dispensa a consulta do documento ‘Regras da Atividade Formativa’. 
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