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FICHA DE INSCRIÇÃO
CURSO

Horário Preferencial
Manhã

Tarde

Fim de Tarde

Sábado

DADOS DO FORMANDO
Nome
Morada
Localidade

Município

Telefone

Telemóvel

E-mail
Data de Nascimento

/

/

Sexo

M

F

ENTIDADE PAGADORA
Nome
Morada
Localidade
Telefone

Município
Telemóvel

Fax

E-mail
NIF

RESPONSÁVEL DE RH PELA FORMAÇÃO
Nome
Telefone
E-mail

Telemóvel

CONDIÇÕES GERAIS
A GET TRAINING reserva-se ao direito de adiar ou cancelar qualquer acção de formação, caso não se encontre garantido um número mínimo
de inscrições. Nesse sentido, os formandos serão sempre informados desta decisão via telefone ou e-mail, sendo ainda informados da próxima
calendarização caso a mesma já esteja definida.
1 - Certificado e Assiduidade
Será emitido em formato digital (via e-mail) o certificado e relatório da formação, no prazo máximo de 5 dias após o término da mesma. Esta
certificação apenas é possível desde que os formandos frequentem um mínimo de 50% do número total de horas da componente presencial
da formação. Caso esta cláusula não se verifique mesmo que o aluno seja sujeito a avaliação e obtenha aprovação na mesma, será reprovado
devido à assiduidade. Aplicar-se-á o mesmo procedimento caso o formando ingresse na turma um ou vários dias após o início das aulas.
Caso pretenda obter a impressão do seu certificado e relatório através da Get Training haverá lugar a um custo administrativo de 15.000 AKZ
por formando.
2 - Garantia Vitalícia
Todos os cursos da GET TRAINING têm garantia vitalícia. Para poder usufruir desta vantagem excepcional, apenas necessita de contactar o
departamento comercial da GET TRAINING e solicitar a reciclagem da formação.
3 - Salas
Por questões de força maior, nomeadamente de logística de salas, os alunos poderão ter de mudar de sala e respectivo pólo a meio da
formação.Tal situação será evitada ao máximo pela equipa de planeamento da GET TRAINING.
4 - Condições de Pagamento
O pagamento deverá ser efectuado na totalidade até à data de início da formação.
O pagamento deverá ser efectuado na totalidade até à data de início da formação.
Caso o formando pretenda anular a inscrição antes do seu início, o valor em causa ficará em crédito podendo o formando usufruir dele em
qualquer outra formação, não tendo este limite de validade.
Eventuais situações de reembolso serão sempre submetidas à aprovação da administração, sendo que:
a) Caso o formando já tenha iniciado a formação serão descontadas as horas ministradas e retido o valor de AKZ 25.000 para compensação
de despesas administrativas e demais prejuízos sofridos.
b) Caso o formando pretenda o reembolso após vários agendamentos da formação, não tendo o mesmo participado por qualquer motivo
da sua competência, será retido o valor de AKZ 25.000 para compensação de despesas administrativas e demais prejuízos sofridos.
c) Caso o formando pretenda o reembolso de uma formação que não tenha sido executada até ao período máximo de 6 meses após a
inscrição, a GET TRAINING procederá ao reembolso do valor sem custos adicionais.
Concordo com as condições gerais acima referidas.

Assinatura

CALL CENTER:

CENTROS DE FORMAÇÃO:

ANGOLA:

PORTUGAL:

922 407 316 / +244 922 407 317
244 046 / +244 924 244 161
+244 924 244 162 / +244 931 307 256
+244 935 114 299 / +244 938 840 935

+351

Recursos Humanos
956 765

Dep. Administrativo e Financeiro
+244 924 243 944

+244

+244 924

+244 936

244 820 630 / +351 244 845 000

MOÇAMBIQUE:
+258

845 805 565

Luanda: Rua Rainha Ginga, 30 - R/C . C.P. 1136 . Luanda ANGOLA
Lisboa: Av. Almirante Reis nº113 - 9º Andar Escritório 906 e 907 . 1150-014 Lisboa PORTUGAL
Leiria: Urbanização Nova Leiria . Edifício Lioz, Lote 51, R/C, Lj C/D . 2415-396 Leiria PORTUGAL
Maputo: Av. da Unemo, nº 346 . Condomínio Maputo Bay . Edifício A, 8º Andar, 8F . Maputo MOÇAMBIQUE

CTHR

Consultoria, Formação e Recursos Humanos, Lda.

