FICHA DO/A FORMANDO/A
(Pré-Inscrição)
CURSO:
(FC-TCC) Formação Complementar Motoristas Transporte Coletivo de Crianças
(FI-TCC) Formação Inicial Motoristas Transporte Coletivo de Crianças




(assinalar com um “X”)
Ano: ________
DADOS PESSOAIS:
Nome completo: ____________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________
Fotografia
Localidade: _____________________________

Código Postal: _____________________________

Nacionalidade: __________________________

Data Nascimento: __________________________

E-mail:_________________________________

Telefone: ______________________

Telemóvel: _______________

Número Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão: _______________________________

Validade: ________________

Natural da Freguesia: _____________________

Concelho de: ___________________

Distrito de: _______________

Número Carta Condução: __________________

Data Emissão: __________________

Número Contrib.: ______________ Estado Civil ______________

Validade Cartão de TCC _____________

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:
4ª ano



6º ano



9º ano



12º ano



Bacharelato



Licenciatura



Outra _________________

DADOS PROFISSIONAIS:
Situação face ao emprego:
Trabalhador/a por conta de outrem

Desempregado/a à procura de 1º emprego

Trabalhador/a por conta própria

Desempregado/a à procura de novo emprego desde ______/______/_________

Outra situação:
Atividade Profissional:
Nome Empresa/Entidade:

Telefone:

Morada:

Localidade:

E-mail:

Código Postal:

Setor de Atividade: _________________________________________________________
N.º de trabalhadores/as da
empresa/entidade

1a9

10 a 49

50 a 249

Mais de 250

Anexar os seguintes documentos (obrigatório):
- Fotocópia de: Bilhete de Identidade + Número de Identificação Fiscal ou Cartão do Cidadão; Carta de condução; Cartão de
Transporte Coletivo de Crianças
NOTA: As condições gerais de participação encontram-se no verso.
Data:

____ / ____ / _______

Assinatura:

Autorizo o Futurbrain Centro de Formação, Lda., a utilizar os meus dados pessoais relativos a identificação, endereço e contatos para efeitos de
divulgação, publicidade ou outra actividade promocional, no âmbito da Formação Profissional.
Autorizo o Futurbrain Centro de Formação, Lda., a utilizar os meus dados pessoais relativos a identificação, endereço e contatos para efeito de uma
eventual auscultação sob forma de inquérito, no âmbito dos procedimentos de acompanhamento do Sistema de Acreditação.

Alvará nº 12

Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças
Condições Gerais de Participação:
•

O processo de seleção assenta nos seguintes critérios: habilitação legal para condução de veículos de
transporte coletivo de crianças, data de emissão da carta de condução, pertinência da formação face ao projeto
profissional individual; interesse; motivação; expetativas; disponibilidade para a frequência da ação no horário
previsto/publicitado e ordem de inscrição.

•

É também condição de inscrição a entrega de Ficha de inscrição devida e totalmente preenchida; cópia de

•

Todos/as os/as candidatos/as terão igualdade de oportunidades no acesso a formação;

•

Todos/as os/as candidatos/as serão informados/as sobre o início das ações.

•

A definição de horários, locais e cronograma será publicitada e alterações aos mesmos, caso existam, serão

BI/NIF ou CC e carta de condução.

comunicadas aos/às candidatos/as inscritos/as.
•

A Futurbrain reserva-se ao direito de cancelar ou adiar qualquer ação para a qual não se verifique o nº mínimo
de 16 (dezasseis) formandos/as em sala.

•

As modalidades de pagamento disponíveis são: numerário, transferência bancária para o NIB da CGD n.º
0035.0666.00078021030.74 ou, por cheque bancário. Outra modalidade poderá ser utilizada, sob aceitação da
Futurbrain.

•

O pagamento poderá ser feito na sua totalidade ou fracionado em duas prestações de igual valor. A primeira
prestação é devida no ato de inscrição e a segunda, após decorrida metade da carga horária do curso.

•

Sempre que o/a formando/a efetua pagamento parcial é-lhe emitido de imediato recibo provisório. O mesmo é
substituído por documento definitivo aquando do pagamento total em dívida. Em caso de pagamento através
cheque bancário, o recibo é apenas emitido após boa cobrança.

•

Todas as ações serão ministradas por formadores/as, devidamente homologados pelo IEFP,I.P. e, no
continente pelo IMT, I.P., na Região Autónoma dos Açores pela DRETT e com competência reconhecida na
área.

•

Os/as formandos/as serão sujeitos/as a uma avaliação pedagógica contínua (ao longo do processo formativo),

•

O aproveitamento no curso depende de uma classificação final positiva e assiduidade mínima de 80% sobre a

tendo por base o seu contributo para a formação e o seu desempenho nos exercícios propostos.

duração global do curso.
•

O processo de certificação é da responsabilidade do IMT, I.P/ DRETT. Os requisitos para instrução do processo
são:
- Formulário do IMT, IP devidamente preenchido; Fotocópia da carta de condução válida para conduzir o
automóvel em causa; Comprovação da experiência de condução de pelo menos 2 anos, a qual é feita
através da carta de condução; Documento comprovativo de inspeção médica, aferidor das aptidões físicas
e documento comprovativo de exame psicológico, nos termos do que é exigido para os/as motoristas de
automóveis de pesados de passageiros; Certificado de formação inicial ou complementar, conforme se
trate da primeira emissão do certificado ou da sua renovação; Certificado do registo criminal ou decisão
judicial de reabilitação comprovativos da idoneidade do motorista, estabelecida pelo Art.º Lei 13/2006 de
17 de Abril.

•

O pedido é acompanhado do pagamento da respetiva taxa, no montante definido pelo IMT, IMT, I.P./DRETT
em vigor à data.

•

Os encargos procedimentais para a emissão do Certificado de Motorista – no montante definido pelo IMT,
I.P./DRETT, em vigor à data - deverão ser solicitados e liquidado pelo/a candidato/a diretamente junto do IMT,
I.P.

•

Em caso de desistência aplica-se o disposto no n.º 11, alínea a), do Regulamento Interno.

•

O Regulamento Interno da Futurbrain está disponível para consulta na secretaria e/ou nos locais de apoio
administrativo às intervenções formativas desconcentradas.

•

A Futurbrain dispõe de Livro de Reclamações, o qual está disponível nos seus estabelecimentos fixos e
permanentes. Em outros locais, as reclamações poderão ser entregues diretamente e/ou enviados por e-mail
para geral@futurbrain.pt.

