FICHA DE INSCRIÇÃO
Curso de Formação

PARTICIPANTE
Nome Completo
Idade

Data de nascimento

Sexo:

Tipo de Documento ...

N° Doc. Identificação

M

F

Validade

24/07/0019

Naturalidade

Nacionalidade
Morada

Código Postal

Freguesia

-

Contacto Telefónico

E-mail

Nº. Contribuinte

Situação Face ao Emprego ....

Habilitações Literárias ...

Concelho

Área de Formação
Identificação da Empresa/ Organização

Atividade Profissional
Pretendo que o Certificado seja enviado para:

Entidade Patronal

Residência/Endereço Particular

Indique os motivos / interesse por que se inscreve no curso:

DADOS DE FATURAÇÃO
Faturação em nome de:

Empresa

Participante

Pessoa responsável pela faturação na Empresa
Morada de envio de Faturação
Freguesia

Código Postal

Concelho

Contribuinte

MODO DE PAGAMENTO
Transferência Bancária

Cheque N°

Banco

Outro (Especificar)
IBAN: PT50 0018 0008 06933450020 16 . Remeter comprovativo de pagamento para formacao@norma-acores.pt.
Se efetuar transferência on-line por favor colocar no descritivo o número de identificação fiscal de faturação.
Data:

Assinatura

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a Norma-Açores, Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, S.A.
(“NORMAAÇORES”). Os dados pessoais recolhidos destinam-se apenas e exclusivamente para fins relacionados com a formação em que se
inscreve. Os seus dados pessoais, quando necessário, serão transmitidos às entidades oficias competentes. Os seus dados serão conservados
nos prazos legais aplicáveis. O Regulamento de Funcionamento de Formação está disponível para consulta no secretariado da NORMAAÇORES e
no nosso site www.norma-acores.pt. Poderá exercer os seus direitos de acesso, informação, retificação e oposição, nos termos legais, através do
contacto seguinte: resp.dados.pessoais@norma-acores.pt. A nossa Política de Privacidade encontra-se disponível no nosso site www.normaacores.pt.

Enviar Ficha de Inscrição para o e-mail formacao@norma-acores.pt
Com o envio da Ficha de Inscrição, o Cliente confirma conhecer e aceitar as condições acima referidas.
Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para divulgação de outras ações de formação/eventos:
Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para publicidade de serviços da NORMAAÇORES:

Para mais informações:
Rua Engº. José Cordeiro, nº6, 9504-522 Ponta Delgada
Tel.: 296 209 655 . Telm.: 917 949 893
E-mail: formacao@norma-acores.pt
www.norma-acores.pt

Sim

Sim

Não

Não
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INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ato de inscrição: Anexar CV (se aplicável)
Atividade de ama - Pré-requisitos: Decreto-Lei 115/2015 de 22 de junho, artigo 7º, ponto 1.
Condutores de mercadorias perigosas - Pré-requisitos: Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril
Motorista de táxi - Pré-requisitos: Lei 6/2013 de 22 de janeiro
Motorista de transporte coletivo de criança
Pré-requisitos: Portaria n.º 42/2007 de 5 de Julho de 2007
Escolaridade obrigatória; Experiência de condução pelo menos de dois anos; Aptidão física e
psicológica; Idoneidade.
Motorista de veículos pesados - Pré-requisitos: Decreto-Lei 102-C/2020 de 9 de dezembro
Princípios de Conduta
A NORMAAÇORES reserva-se o direito de interditar a frequência da Ação do formando e/ou candidato
a formando que revele conduta pouco própria ou inadequada aos princípios de respeito ou qualquer
outra perturbação fundamentada que destabilize total ou parcialmente o funcionamento da Entidade
Formadora.
A violação grave ou reiterada do formando confere à Entidade Formadora o direito de rescindir o
contrato de formação, cessando imediatamente todos os direitos dele emergentes.
Desistências de Frequência e suas consequências
Entende-se por Desistência a situação em que o formando frequente pelo menos 1 hora de formação
no primeiro dia e/ou não frequente a Ação mais do que dois períodos / dias consecutivos e até ao
seu final.
Caso o formando frequente a Ação de Formação até ao último dia mas não obtendo aproveitamento
e/ou excedendo o limite de faltas permitido, será considerada uma situação de Reprovação.
A situação em que o formando não frequente qualquer hora de formação, mesmo tendo sido
previamente confirmada a sua presença, é considerada uma Não Comparência.
A NORMAAÇORES poderá solicitar aos formandos uma justificação de Desistência e/ou de Não
Comparência por motivos de salvaguarda da sua responsabilidade perante terceiros.
As Desistências e as Reprovações têm como consequência o não aproveitamento.
Caso a frequência da Ação de Formação implique o pagamento de inscrição, a NORMAAÇORES
poderá exigir esse pagamento antes do início da Ação de Formação.
Não obstante a participação individual, o formando poderá solicitar a faturação dos serviços a
terceiros que assumam o pagamento da inscrição.
O formando apenas tem acesso ao Curso pretendido após realizar inscrição, pagamento e comprovar
o mesmo quando assim exigido.
Os formandos podem desistir das inscrições de acordo com as seguintes condições:
• Caso a desistência seja comunicada até 5 dias úteis antes do início do curso, será devolvida a
totalidade do valor da inscrição.
• Caso a desistência seja comunicada após o início do curso, não será devolvido qualquer valor nem
o mesmo ficará em crédito.
Caso o pagamento seja efetuado pela empresa de onde provém o formando, mantém-se a mesma
condição, salvo acordo entre as partes.
No caso da formação Intra, na qual o pagamento da prestação de serviços é efetuado na totalidade
pela Empresa / Entidade Adjudicante, mesmo que ocorram desistências de formandos no primeiro
dia de formação e/ou nos subsequentes, a mesma deverá assegurar o pagamento do valor da
proposta, salvo situações previamente acordadas entre as partes.
Na Formação inter, e para situações em que seja verificada a não comparência de formandos na
primeira sessão da Ação de Formação, o mesmo será contactado, de modo a averiguar o motivo. Para
situações em que o formando informe a Entidade Formadora de que desiste da Formação, antes do
seu início ou no primeiro dia de formação, o mesmo será, de imediato, substituído por outro inscrito
que reúna os requisitos para frequência do curso, desde que assegurado o cumprimento das regras
de assiduidade.
Aquando da comunicação ao formando da sua seleção para frequentar uma determinada ação, caso o
candidato a formando informe a NORMAAÇORES de que não possui disponibilidade para frequência
da respetiva Ação de Formação, a sua inscrição poderá ser mantida para futuras edições do mesmo
Curso, desde que o Formando proceda à respetiva autorização.
Caso o Formando informe a Entidade Formadora que pretende cancelar a sua inscrição, a mesma
será devolvida ao formando, se este solicitar a mesma, caso contrário a mesma será destruída pela
Entidade Formadora.
Proteção de Dados Pessoais
A NORMAAÇORES procede em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD), datado 25 de maio de 2018.
A Política de Privacidade da NORMAAÇORES poderá ser consultada no website da empresa: www.
norma-acores.pt.
O responsável pelo tratamento dos dados pessoais de Formandos e Formadores é a NORMAAÇORES.
Os dados pessoais recolhidos destinam-se apenas e exclusivamente para fins relacionados com
Formação.
Os dados pessoais serão conservados nos prazos legais aplicáveis.
Formandos e Formadores poderão exercer os seus direitos de acesso, informação, retificação e
oposição, nos termos legais, através do contacto: resp.dados.pessoais@norma-acores.pt.
A NORMAAÇORES poderá exigir cópia dos documentos de identificação para a emissão do certificado
de formação profissional. Poderá também exigir cópia de documentos habilitantes se os mesmos
forem requisito legal ou relevante para a seleção dos formandos.
Em caso de frequência de uma Ação de Formação, e mediante a assinatura do contrato de formação
profissional, o Formando autoriza a NORMAAÇORES a utilizar os seus dados pessoais relativos a
identificação, nome, contribuinte, género, número de cartão de identificação e respetiva validade,
data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, filiação, endereço e contactos, para efeitos de uma
eventual auscultação no âmbito dos procedimentos de Acompanhamento e Avaliação das Ações de
Formação, bem como para efeitos de emissão do certificado de formação profissional. Também no
âmbito do contrato de formação profissional, o Formando autoriza a NORMAAÇORES e transmitir os
seus dados pessoais solicitados pelas entidades oficias competentes.
Os dados pessoais a que os Formadores tenham acesso, no âmbito de cada Ação de Formação, são de
caráter confidencial e respeitam apenas à respetiva Ação de Formação que ministraram.
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Assiduidade
Definição de Falta: situação de não comparência a uma hora de formação.
Meios de Justificação de Falta: sempre que se verifique uma situação de não comparência, o formando
deverá preencher a Ficha de Justificação de Falta. Estes documentos encontram-se disponíveis na sala
de formação ou no secretariado da Entidade Formadora.
Para as Ações de Formação promovidas pela NORMAAÇORES, a assiduidade mínima para obtenção
de aproveitamento é de 95% do número total de horas do curso. Assim, o limite de faltas é de 5%,
podendo ser de 10%, em casos excecionais em que o Formando apresente um motivo de força maior,
expresso por escrito, devidamente fundamentado e condicionado à aprovação pelo Coordenador da
Formação. A falta considerada justificada até um limite de 10% do total de horas do Curso.
Regime de pagamentos e políticas de devoluções e isenções
Nas Ações de Formação Intra haverá lugar à apresentação de uma proposta de prestação de serviços
de formação, que inclui a indicação do orçamento e outras condições contratuais devendo a
adjudicação ser formalizada por escrito.
Nas Ações de Formação Inter será definido um valor associado à inscrição, devendo o pagamento ser
realizado antes da frequência da Ação.
A desistência após o início da Ação não isenta o respetivo pagamento.
Contrato de Formação
Na Formação Inter, a NORMAAÇORES celebra um Contrato de Formação com os Formandos, nos
quais estão expressos os seguintes aspetos: objeto do contrato; direitos; deveres; condições de
frequência e condições de rescisão.
Na Formação Intra, é concebida uma proposta de formação / um protocolo de cooperação entre
as Entidades Formadora e Adjudicante, que inclui as condições de realização da(s) Ação(ões) de
Formação.
Certificação
No final de cada Ação de Formação, haverá lugar à emissão de Certificados aos Participantes.
É emitido um certificado de Formação Profissional aos formandos que concluam a respetiva Ação
com aproveitamento.
A frequência parcial de Ações de Formação poderá ser alvo de certificação parcial / certificado de
frequência de formação profissional / declaração de frequência de formação profissional.
Para situações de desistência ou não aproveitamento, não haverá lugar à emissão de qualquer tipo
de certificado.
A Certificação é da responsabilidade da Entidade Formadora, caso os certificados sejam emitidos
pela mesma ou por Entidade com competência em matéria de Formação Profissional e desde que a
solicitação / submissão seja efetuada pela Entidade Formadora.
A emissão da segunda via do Certificado de Formação Profissional terá um custo de 10,00€ (dez
euros) isentos de IVA.
A emissão de uma segunda via do Certificado de Formação Profissional será gratuita caso ocorra
algum lapso administrativo imputável à NORMAAÇORES.
A emissão de segundas vias de certificados apenas ocorrerá num prazo de 5 anos após terminus da
Ação de Formação.
O formando poderá solicitar a emissão de um Certificado de Formação Profissional também em
Língua Estrangeira (Inglês), suportando a respetiva taxa.
Aos formandos que se encontrem a frequentar Ações de Formação ou que aguardem a emissão
do certificado de formação profissional, poderá ser emitido um documento que atesta a frequência
da referida Ação, a qual inclui a designação da Ação de Formação assim como a data de início e de
terminus. A emissão deste documento terá um custo de 10,00€ (dez euros).
Procedimentos relativos a queixas e reclamações
A NORMAAÇORES possui um Livro de Reclamações, estando a sua existência devidamente
identificada nas suas instalações.
A NORMAAÇORES possui também um Livro de Reclamações Eletrónico, disponível no website da
Entidade Formadora.
Em caso de queixa ou reclamação, esta será encaminhada de acordo com os procedimentos
legalmente definidos.
O encerramento das Ações de Formação constitui um momento privilegiado de recolha de queixas e
reclamações, as quais poderão ser registadas nos Questionários de Avaliação da Ação de Formação
assim como na Ficha de Encerramento da Ação de Formação.
Não obstante, os Formandos e Formadores podem, sempre que entenderem, manifestar situações de
insatisfação, queixa e reclamação recorrendo aos contactos da Entidade Formadora, os quais serão
alvo de tratamento.
A NORMAAÇORES possui também um procedimento de tratamento de reclamações decorrente da
Certificação na NP EN IS0 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade.
Direitos do Formando:
• Frequentar a formação de acordo com a metodologia e processos de trabalho definidos pela
entidade formadora;
• Tomar conhecimento do Regulamento de Funcionamento Interno da Formação, disponível no
Secretariado da entidade formadora e no website www.norma-acores.pt;
• Usufruir do espaço de formação;
• Estar coberto por seguro de acidentes pessoais durante o período em que ocorre a Ação de
Formação;
• Receber o certificado de formação profissional no final da ação, caso obtenha aproveitamento;
• Exercer os seus direitos de acesso, informação, retificação e oposição dos seus dados pessoais, nos
termos legais, através do contacto seguinte: resp.dados.pessoais@norma-acores.pt.
Deveres do Formando:
• Ser assíduo e pontual. A assiduidade inferior a 95% da duração da ação tem como consequência o
não aproveitamento (a assiduidade mínima para obtenção de aproveitamento é de 95% do número
total de horas do curso. Assim, o limite de faltas é de 5%, salvo exceções em que o Formando
apresente um motivo de força maior, expresso por escrito, devidamente documentado, sendo a
falta considerada justificada até um limite de 10% do total de horas do Curso;
• Estar atento e participar nas sessões de formação;
• Não utilizar equipamentos eletrónicos e/ou tecnológicos, exceto quando necessário nas sessões,
que possam vir a perturbar o seu normal funcionamento;
• Colaborar nas atividades propostas e prestar provas de avaliação de conhecimentos a que venha a
ser submetido durante a formação;
• Zelar pela preservação e conservação de instalações, material didático, mobiliário e espaços,
fazendo uso adequado dos mesmos;
• Colaborar com a entidade formadora para efeitos de eventual auscultação sob a forma de inquérito
no âmbito dos processos de avaliação das atividades formativas;
• Respeitar as Normas constantes do Regulamento de Funcionamento Interno da Formação;
• Proceder ao pagamento do valor de inscrição (se aplicável e mediante respetivas condições).

