FORMAÇÕES DE CURTA DURAÇÃO
CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Documentos necessários
Os documentos e os dados facultados pelo candidato devem permitir comprovar: nome completo, nº e validade do Documento de
Identificação, nº de Contribuinte, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, morada completa, habilitações literárias e
situação face ao emprego.
▪ Documento de Identificação:
- Cidadãos de nacionalidade Portuguesa: Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
- Cidadãos com nacionalidade de outro país: Passaporte ou Autorização de Residência
▪ Ficha de Inscrição CECOA devidamente preenchida e assinada

INSCRIÇÃO
A inscrição pode ser feita através do Portal da Internet do CECOA, por e-mail ou presencialmente.
O pagamento tem de ser efetuado até 2 dias úteis antes da data de início do curso.
A inscrição só é considerada definitiva após confirmação por parte do CECOA do cumprimento dos requisitos de inscrição e do
pagamento.
O CECOA reserva-se o direito de adiar ou cancelar a realização da ação de formação se o número de candidatos inscritos for
considerado insuficiente ou por qualquer outro motivo, sem que para o efeito seja devida qualquer compensação aos candidatos,
sendo o candidato atempadamente informado e devolvido o respetivo pagamento.

DESISTÊNCIAS
Caso a desistência seja comunicada ao CECOA até 2 dias úteis antes da data de início do curso será reembolsado na totalidade. As
desistências verificadas posteriormente e até à data de início do curso, darão origem à retenção de 20% do montante pago. Nas
desistências ocorridas após o início da formação não há lugar a reembolso.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE TRATAMENTO DE DADOS
•

•
•

No âmbito de aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais legislação em vigor, o CECOA definiu uma “Política de Privacidade e de Tratamento de
Dados Pessoais” com procedimentos claros e transparentes, destinados a garantir um cumprimento integral das regras neste
domínio. Assim, todas as informações pessoais transmitidas pelos titulares dos dados ao CECOA são utilizadas,
exclusivamente, nas finalidades para que forem recolhidas nos termos da “Política de Privacidade e de Tratamento de Dados
Pessoais” que estabelece o modo e os termos do tratamento dos dados pessoais.
A Política de privacidade e de tratamento de dados pessoais poderá, a todo o tempo ser consultada em www.cecoa.pt.
Para exercer os seus direitos, o titular dos dados deverá contactar o CECOA, através de uma das formas indicadas na “Política
de Privacidade e de Tratamento de Dados Pessoais”, nomeadamente por email, para o endereço dpo@cecoa.pt.

FORMAÇÃO ONLINE
No cumprimento do disposto no RGPD – Regulamento Geral de Proteção de dados e das orientações da CNPD – Comissão
Nacional de Proteção de Dados relativas à utilização de tecnologias de suporte ao ensino a distância disponíveis para consulta no
site da CNPD (www.cnpd.pt) e demais legislação aplicável, sempre que haja lugar à captação de imagens e som no decurso da
formação por estes serem dados considerados indispensáveis para a realização e comprovação da realização da formação, será
solicitada aos participantes “Declaração de consentimento para captação e utilização de imagens e som e cedência dos direitos de
imagem”.
Para que a participação na formação on-line possa decorrer nas melhores condições, os participantes precisam de garantir a
existência dos seguintes recursos técnicos:
• Computador, tablet ou smartphone;
• Ligação à Internet, mínimo de velocidade 4Mbps, preferencialmente tipo ADSL, FIBRA ou 4G (O participante é responsável
por todos os custos da ligação);
• Microfone, colunas ou auriculares / auscultadores;
• Webcam – integrada ou USB;
• Instalar, preferencialmente, a aplicação (Zoom, Teams) em que vai decorrer o curso no computador, tablet ou
smartphone, preferencialmente atualizados com as últimas versões;
• Um browser - programa para navegar na web, exemplo Microsoft Edge, Google Chrome ou Apple Safari,
preferencialmente atualizados com as últimas versões.

www.cecoa.pt

