FICHA DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Curso - __________________________________________________________________________________________________________________________________
Local de Realização – Região - Norte

□

Centro

□

Sul

□

Outra

□

Data(s) de Realização - _________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO
Designação - ______________________________________________________________ NIF - ________________________________________________________
Morada - ________________________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal e Localidade - __________________________________________________ Telefone - ____________________________________________________
Pessoa de Contato - _________________________________________________________ E-mail - ______________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE ( * Preenchimento obrigatório para efeitos de emissão do Certificado.)
Nome Completo* - ________________________________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento* - ________________________________________________________ Naturalidade (Concelho)* - ______________________________________
N.º Documento de Identificação* (CC/BI/Passaporte) - ___________________________________ Valido até* - _________________________________________________
Função na Empresa - ________________________________________________________ E-mail - _____________________________________________________
Telefone - _____________________________________________________________

Telemóvel - _____________________________________________

FATURAÇÃO E PAGAMENTO
Faturar em Nome de – Empresa

□

Participante

□

A Entidade a Faturar é Associada do SUCH – SIM

□

NÃO

□

NIF - _______________________________

Endereço para envio da Fatura, se diferente da Empresa/Organização - ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pagamento na importância de _______ €
Cheque N.º ______________________ s/ o Banco _____________ à Ordem de SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais
Transferência Bancária realizada em ________________ NIB SUCH – 0036 0407 99104907651 33 (Montepio)
GARANTIA DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição são confidenciais e destinam-se à emissão dos Certificados de Frequência na Ação de Formação acima mencionada, sendo arquivados na base
de dados da Academia SUCH, após processamento informático, e para uso exclusivo desta Associação. Poderão, ainda, ser utilizados para divulgação de outras atividades formativas, a não ser que o
titular dos dados pessoais expresse formalmente o contrário.
Não autorizo a utilização destes dados para divulgação de outras atividades formativas □
Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta ficha de inscrição são aplicáveis as disposições previstas em sede de legislação sobre proteção de dados pessoais em vigor.
Para mais informações, contacte-nos através do e-mail academia@such.pt

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DA ACADEMIA SUCH
Conferido por – ___________________________________
Valor - __________________________________________

