Ficha de Pré-inscrição
Curso
Data

Local

Porto
Algarve

Lisboa

Dados do Formando
*Nome
*Morada
*Código postal

Localidade

*Nacionalidade

*Data nascimento

*País de origem

*BI / Cartão Cidadão
*4 Últimos dígitos

*Contribuinte

*Data de validade

Telemóvel

Telefone

Função profissional

*Naturalidade - Distrito

E-mail

*Naturalidade - Concelho

Entidade empregadora (Preencher caso a emissão do recibo seja em nome da entidade empregadora)
Nome da empresa
Morada
Código postal

Localidade

Telefone

Contribuinte

E-mail
Condições de pagamento
Faturação

Particular

Empresa

Desconto

Estudante

Pacote Un. Cudell

Cli. Cudell

Pagamento

Dinheiro

Cheque

Transferência bancária

Valor (€) (por extenso)
Nível de conhecimento
1. Não domino
2. Domino pouco
3. Domino razoavelmente
4. Domino muito
CUDELL-OS | Departamento de Projetos e Formação (AL + MB), Marketing e Comunicação
(CC)

Pacote Empr.

Ficha de Pré-inscrição

Quais as expetativas relativamente ao curso?

Descontos
Estudantes
10%

Deve enviar juntamente com a ficha de inscrição uma fotocópia do
cartão de estudante.

Pacote Universidade
Cudell 10%

Na 2.ª inscrição, no caso de se inscrever em mais do que um curso.

Cliente Cudell
10%

Cliente comercial Cudell

Pacote Empresa
20%

Duas ou mais matrículas, por curso

Dados para a transferência bancária
CUDELL – Outdoor Solutions, S.A.
NIB
Novo Banco 0007 0430 0000 0032 0078 4
IBAN
Novo Banco PT50 0007 0430 0000 0032 0078 4
BIC/SWIFT BESCPTPL
Informações adicionais
 Confirmaremos por e-mail a aceitação da pré-inscrição para cada curso.
 A ficha de pré-inscrição passa a inscrição efetiva após confirmação da realização da
formação via e-mail.
 O pagamento só deverá ser efetuado após confirmação da realização do curso.
 O cancelamento, alteração ou anulação da inscrição só poderão ser efetuados até 5 dias
úteis do início de cada curso. No caso de as anulações serem realizadas após este
período, poderá ser aplicada uma propina no valor de 50% do valor do curso, em
compensação das despesas administrativas efetuadas.
 Valores isentos de IVA ao abrigo do Art.º 9.º, n.º 10 do CIVA.
 O número de inscrições é limitado a um mínimo de 10 e a um máximo de 15 participantes
por curso.
 O valor dos cursos inclui a documentação relativa às matérias abordadas, os coffee-breaks
e um Certificado de Participação no curso.
Não autorizo a CUDELL – Outdoor Solutions, S.A. a utilizar os meus dados pessoais, relativos à identificação, endereço e
contactos para divulgação de ações de formação e/ou outros eventos relacionados com a sua atividade.
Não autorizo a divulgação de imagens ou vídeos recolhidos durante a formação.

Nome

CUDELL-OS | Departamento de Projetos e Formação (AL + MB), Marketing e Comunicação
(CC)

Data

