
Formulário de Inscrição em acções de formação 
Formação Presencial 

 

AciNet, Sistemas e Tecnologias de informação 
Rua Cidade de Rabat, 29A/B, 1500 – 159 Lisboa Portugal 
Dep. Formação: formacao@acinet.pt 

 

 

Este documento destina-se à inscrição em acções de formação. Depois de preenchido deverá 

ser enviado para formacao@acinet.pt. Considera-se que a data de inscrição é a data de envio 

da mensagem. 

Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório. Os campos assinalados com 

» são de preenchimento obrigatório, caso sejam diferentes dos já preenchidos. 

Durante os dois dias úteis seguintes ao seu envio, receberá uma mensagem de confirmação da 

recepção desta inscrição.  

No caso de não receber, por favor contacte-nos pelo número 213 102 330/8 
 

 

 

 

Dados relativos à pessoa a inscrever 
* Nome: ________________________________________________________________________________________ 

* Morada de Contacto: _____________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

* Código Postal: _________________________ 

* Telefone: ________________________ Fax: ______________________________ 

* e-mail: _____________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________ 

        

 

  

Dados relativos à entidade a facturar: 

* Nome: ________________________________________________________________________________________ 
(da entidade a facturar) 
 
» Morada: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

» Código Postal: _________________________ 

» Telefone: ______________________ Fax: ________________________ *NIF: ______________________________ 

* Nome: ________________________________________________________________________________________ 
(da pessoa a contactar para assuntos relacionados com a inscrição) 
 
» e-mail: _____________________________________________________________ 
(da pessoa a contactar para assuntos relacionados com a inscrição) 
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Cursos em que se inscreve: 

Área Curso Assinalar com um (X) 

Microsoft Office 

Microsoft Windows – 4h  
Microsoft Word – 4h  
Microsoft Excel –4h  
Microsoft PowerPoint – 4h  
Microsoft Outlook – 4h  
Internet – 4h  
Microsoft SQL Server 2008 – 8h  

GTT PRO 

Módulo Recursos Humanos – 16h  
Módulo Comercial – 12h  
Módulo Administrativo – 24h  
Módulo Financeiro – 8h  
Módulo Administração de Sistema – 4h  

  
 

Outras informações: 
 Assinale com um (X) 
  
Pretendo efectuar o pagamento da inscrição até à data de início da formação (acrescendo 5% de desconto).  

Autorizo a divulgação à DGERT dos dados pessoais relativos a identificação e contactos do formando inscrito e do 
responsável pela inscrição.  

 

A AciNet, Sistemas e Tecnologias de Informação garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A 
Informação por si disponibilizada não será partilhada com terceiros e será utilizada apenas para os fins directamente 
relacionados com o cursos em que se inscreve. Acerca do tratamento de dados pessoais, pode consultar também a 
nossa politica de privacidade em: http://www.elerningrh.acinet.pt – Politica de Privacidade. 

 Se pretender ter acesso aos seus dados pessoais ou da sua empresa, rectificá-los, alterá-los ou eliminá-los, por favor 
envie uma mensagem para formacao@acinet.pt, ou um fax para 213 102 339. 
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