INSCRIÇÕES
O ITG está reconhecido como entidade formadora pela DGERT Direção Geral do
Emprego e das Relações de Trabalho. Podem participar nas ações de formação
pessoas empregadas ou desempregadas que pretendam melhorar as suas
qualificações, visando a manutenção do emprego, progressão na carreira ou
reingresso no mercado de trabalho. Os interessados podem, a qualquer momento,
efetuar uma pré-inscrição (que tem que ser confirmada através de pagamento até
8 dias antes do início da ação) ou inscrever-se até 8 dias antes do início do curso
pretendido.
A inscrição pressupõe o pagamento da ação a frequentar. Os formandos devem
preencher, assinar e enviar a Ficha de Inscrição disponibilizada através do site
www.itg.pt/formacao ou solicitada para o e-mail: formacao@itg.pt. A ficha de
inscrição deve ser acompanhada do cheque para pagamento ou de cópia do
comprovativo de transferência bancária (NIB: 0010 0000 1436 1750 0048 9).
A informação seguinte será alvo de confirmação antes do início da ação de
formação:
•
•
•
•
•

•

Nº de identificação civil e respetiva validade;
Nº de contribuinte do formando;
Nº de contribuinte da entidade que faz o pagamento e respetiva morada (se
diferente do formando);
Carteira profissional (curso, entidade, data), no caso de ações de atualização de
conhecimento;
Habilitações, através da análise do Certificado de Habilitações original (nota:
para alguns cursos, p. ex., Técnico de Gás, é obrigatório ter o ensino secundário
completo);
Contactos do formando (os mais diretos possíveis).

Enviar a Ficha de Inscrição e a documentação via fax, email ou por correio, ao
cuidado de:
Email ou Fax
Sintra
Coimbra
Deolinda Cortesão
Sandra Caetano/ Ana Lopes
deolinda.cortesao@itg.pt
formacao@itg.pt
Fax: 219 243 035
Fax: 239 431 983

Correio
Sintra
Coimbra
Av. Almirante Gago
Rua 4 de Julho, 3Coutinho, CESN, ed.15 D – r/c Pedrulha
2710-418 Sintra
3025-010 Coimbra

Os inscritos, que cumpram todos os requisitos de inscrição, serão contactados para
confirmação da realização da ação.
Leia o Regulamento Geral da Formação.
O ITG garante a estrita confidencialidade no tratamento dos dados recolhidos. A
informação disponibilizada não será partilhada com terceiros, exceto os que, nos
termos da lei, tenham competência para auditar e/ ou fiscalizar a atividade do ITG,
e será utilizada apenas para os fins diretamente relacionados com o curso em que
ocorre a inscrição e para a divulgação da atividade do ITG (quando dado o
consentimento).
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