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  FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
AÇÃO: 
Nome completo_____________________________________________________________________________ 

  Data de nascimento:  ____ / ____ /  _________   Nº Sócio APEFP: ______   Grau Académico:________________ 
  Nº Identificação: ___________________ 
  Contribuinte: ____________________   Morada:________________________________________________ 
  Localidade:_____________________   Cód.Postal -  _____________     Concelho:____________________ 
 Telemóvel :____________________   Mail_________________________________ 

 
  Agrupamento/Escola onde exerce funções:____________________________________________________ 
  Morada:__________________________________________________ 
  Localidade ________________________Cód.Postal - _________________ 
  Grupo de recrutamento:_______ 
  Nível de Ensino (a)   _________                   
  Vinculação (b)__________ 
  Escalão_______ 
  Índice de Vencimento:________ 
 

Confirmação de todos os dados pelo Agrupamento / Escola : 
 
 

 
CONTRATO DE FORMAÇÃO 

Entre o Centro de Formação da APEFP, representado pelo seu Diretor, e o(a) Formando(a) é celebrado e aceite o 
presente contrato de formação contínua de professores, que vigorará durante o período de duração da Ação de 
Formação cujos elementos de identificação constam deste documento. 
1. O Centro de Formação obriga-se a: 
1.1. Assegurar a coordenação pedagógica e dar todo o apoio necessário à consecução do programa da Ação. 
1.2. Emitir o certificado comprovativo da frequência e aproveitamento, de acordo com a legislação em vigor. 
1.3. Emitir uma declaração comprovativa da frequência e conclusão da acção, caso seja solicitada. 
1.4. Garantir a confidencialidade no tratamento dos dados constantes nesta Ficha não os fornecendo a terceiros e 
 utilizando-os apenas para fins relacionados com a formação, no respeito pela proteção dos dados pessoais. 
2. O(A) Formando(a) obriga-se a: 
2.1. Cumprir a legislação relativa ao cofinanciamento europeu para a formação contínua de educadores e 
professores, da qual declara ter conhecimento. 
2.2. Frequentar a Ação, com assiduidade e pontualidade. 
2.3. Fundamentar por escrito a sua desistência, quando for caso disso, tornando nulo este contrato. 
2.4. Entregar fotocópias do Bilhete de Identidade, do Cartão de Contribuinte. 
2.5. Preencher os dados constantes da ficha de inscrição, assumindo como sua a responsabilidade por quaisquer 
 erros ou omissões. 
2.6. Utilizar e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados e suportar os 
custos de substituição ou reparação dos mesmos, sempre que os danos resultem de comportamento doloso. 
 
_____________________de__________________ de __________ 
 
O(A) Formando(a)                                                                  O Diretor do Centro de Formação 
__________________________                                    ______________________________________________ 
 

OBSERVAÇÕES: 
(a) PE = Pré-Escolar; 1C = 1º Ciclo; 2C = 2º Ciclo; 3C = 3º Ciclo; SEC = Secundário. 
(b) QA / QE = Quadro de Agrupamento / Escola; QZP = Quadro de Zona Pedagógica; CONT = Contratado; 
OUTRA = Outra situação. 


