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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 
ANO LETIVO 2012/2013 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
a) _________ 
    (nº. ordem) 

 

N
o

ta
s 

e 
In

st
ru

çõ
es

: 

 
1. Preencha esta ficha de inscrição na totalidade e envie-a por carta para: APEVT – Centro de Formação – Escola EB 1 nº.14 – Largo 
de Noeda – 4300-352 Porto ou então digitalizada e com a restante documentação para apevt@esoterica.pt; 
2. Juntamente com esta ficha de inscrição, remeta o cheque ou cópia do comprovativo de pagamento por transferência bancária do 
valor pago, correspondente a 50% do valor total da ação em que se inscreve. Se cheque, deve ser emitido à ordem/não à ordem de 
APEVT. O NIB da APEVT/Centro de Formação da APEVT é: 0035.0310.00017058230.23 
3. Só são aceites inscrições via CTT ou email quando acompanhadas do respetivo comprovativo do pagamento do sinal de inscrição; 
4. Apenas de realizarão formações com o número mínimo de professores indicado na divulgação das mesmas em www.apevt.pt; 
5. No caso das formações não se realizarem devido a um número insuficiente de formandos, a APEVT devolverá via CTT ou por 
transferência bancária (NECESSÁRIO INDICAR O SEU NIB NA FICHA) o valor antecipadamente pago pelos formandos; 
6. No caso de desistência da formação por parte dos formandos, e se a formação se vier a realizar, a APEVT não fará devolução do 
valor do sinal pago. Só situações excecionais poderão ser consideradas e analisadas pela Direção do Centro de Formação; 
7. A receção de todas as inscrições será comunicada via e-mail (ou telefonicamente) aos formandos. Com uma antecedência mínima 
de 5 dias úteis antes da primeira sessão de formação, os formandos serão contactados por e-mail (ou telefone) da realização (ou não) 
da ação de formação, sendo-lhes transmitidas as instruções necessárias mediante cada situação; 
8. Até à data da realização da segunda sessão de cada ação de formação, os formandos deverão pagar os restantes 50% do valor 
total da formação; 
9. Da inscrição será emitido o respetivo recibo comprovativo do pagamento efetuado; 
10. Caso existam formandos não associados da APEVT e que queiram passar a sê-lo e usufruir desde já do desconto no valor desta 
formação, devem preencher e enviar com esta ficha a ficha de inscrição de associado da APEVT disponível em 
http://www.apevt.pt/a_APEVT_ficha_inscricao.html; 
 
NOTA IMPORTANTE: Os candidatos à formação serão selecionados, segundo os seguintes critérios, por esta ordem: 1. Ser 
associado da APEVT, 2. Ser docente do Agrupamento de Escolas onde se realiza a ação, 3. Ordem de chegada das inscrições.  

FICHA DE INSCRIÇÃO em Formação Contínua APEVT       
É obrigatório o preenchimento de todos os campos da presente Ficha de Inscrição 

 
1. Identificação pessoal 

Nome:   Nacionalidade:  

Data de 
nascimento 

 B.I. ou C.U.:   Arq. de Identif.:   

Contrib. Nº.  NIB para devolução (caso feito transferência bancária): 

Morada:  Cód.Postal/ 
Localidade: 

 

Concelho:  Tel.  Telm.  E-mail.   

É Associado da APEVT?     NÃO ___     SIM  ___      Nº de Sócio _________          

2. Dados profissionais  

Escola/Agrupamento onde leciona:  

Endereço da Escola:  Cód. Postal/ 
Localidade 

 

E-mail da Escola:  Tel.  Fax.  

Nível de Ensino / Ciclo:  Grupo de Recrutamento:  

2. Formação em que se inscreve  

Nome da Ação de Formação:  

Local de Realização:   
 

 
Data ______/______/______ 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a) 
 
 

______________________________________ 

 

 

http://www.apevt.pt/
http://www.apevt.pt/a_APEVT_ficha_inscricao.html

