
Nome: ___________________________________________________________________________________________________________________;  

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________ 

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______ 

BI/CC: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______ 

E.mail: __________________________________@________________________________________________ 

Tendo em conta os efeitos da pandemia, a execução das ações de formação constantes deste plano, estarão condicionadas ao contexto do local e calen-

dário em que se executem, pelo que poderão ser a distância (      ) ou presenciais. 

No caso das ações presenciais, será disponibilizada aos inscritos a possibilidade de manifestar a sua preferência pelo local que mais lhe convém, tendo em 

conta aqueles onde a formação será realizada.    

Desejo inscrever-me na: 

  Turma A  Nível 1 

  Turma B  Nível 2 

  Turma C  Nível 3 

  Turma D 

Deverá selecionar o nível de proficiência que lhe foi atribuído no processo de check-in, de acordo com a 

informação que recebeu anteriormente; 

Ou, tendo já realizado, com aproveitamento, a formação do nível que lhe foi atribuído no check-in, 

poderá, também, inscrever-se no nível imediatamente a seguir; 

Ou poderá inscrever-se num nível imediatamente abaixo daquele que lhe foi atribuído no check-in, se 

assim o desejar. 

No caso de não saber qual o seu nível de proficiência, contacte-nos! 

 

 

 

Agrupamento/Escola  ___________________________________________________________;  

Localidade: ______________________________________________; 

 

Vínculo:  

 

 

 

 

 

 

 

Nível de ensino que leciona:     Grau académico:    

Qual? ______________________________ 

Bacharelato 

Licenciatura 

Pós-graduação 

Mestrado 

Outro 

Doutoramento 

 
 
 
 

 
 

Grupo de Recrutamento: _____________ 

Educação Pré-Escolar 
 

1º CEB 
 

2º CEB 
 

3º CEB 
 

Educação Especial 
 

Ensino Secundário 
 

Quadro de Agrupamento/Escola 

Quadro de vinculação 

Contrato 

Sem vínculo 

Outro 

 
 
 
 
 Qual? ________________________________________ 

Data de início do vínculo contratual :  _____/_____/_____ 

FICHA DE INSCRIÇÃO - Capacitação Digital de Docentes 

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para pos-

terior utilização para fins estatísticos e de avaliação.  

CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal;  NISS - Número de Identificação da Segurança Social 

(Deverá utilizar letra de imprensa no preenchimento da ficha de informação e deverá verificar qual a turma em que se quer inscrever  
a partir do folheto de divulgação) 

 

 

 

 


