
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

CFBB – Centro de Formação Bissaya Barreto 

Curso em que se inscreve: ___________________________________________ 
Data de Início: _____ /_____/__________ Local: ______________________________________________ 

 

Dados pessoais: 

Nome: ________________________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________________________________     Código Postal: ________ - ______ 

Data Nascimento: _____ /_____/__________              NIF Nº: ________________ NISS N.º: ________________ 

Doc. Identificação: B.I. □ - C.C. □ - Outro______________ N.º: ________________Válido até: _____ /_____/__________  

Telemóvel: ________________ E-mail: _____________________________________________________________________ 

Habilitações Literárias:  

1.º Ciclo (4.º Ano) □ 2.º Ciclo (6.º Ano) □ 3.º Ciclo (9.º Ano) □ Ensino Secundário (12.º Ano) □ 
Bacharelato □ Licenciatura □ Mestrado □  Área: ____________________________________ 

Situação profissional: Desempregado? Sim □ Não □ Em caso afirmativo, há quanto tempo está desempregado? ________ 

Organização onde trabalha: ____________________________ Função: ____________________________________________ 

Experiência profissional (identifique as duas últimas situações): __________________________________________________ 

Já frequentou algum curso no Centro de Formação Bissaya Barreto? Sim □ Não □ Em caso afirmativo, que curso(s) 

frequentou?____________________________________________________________________________________________ 

Quais as razões que o levam a frequentar este curso? 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

Faturação da inscrição:  

Informação acima referida □  

Outra entidade □ - Nome: ________________________________________________________________________________ 
Morada: ______________________________________________________     Localidade: _____________________________ 

Código Postal: _______-______-___________________________  NIF/NIPC Nº: _________________________________ 
  

Assinatura: ___________________________________________________________ Data: ____/____/______ 
       

 

Inscrição recebida por: ______________________________, ____/____/______        N.º SIGO: _______________________    

As presentes informações são confidenciais, para uso exclusivo da entidade, cofinanciadores e entidade certificadora, quando aplicável. Os dados 
solicitados na ficha de inscrição destinam-se para uso exclusivo da entidade formadora, em cumprimento do RGPD. 

NOTA: Deverá anexar o respetivo comprovativo de pagamento. IBAN PT50 0035 0740 00012747130 71 – Caixa Geral de 

Depósitos 

A inscrição só é validada após a confirmação do pagamento. Em caso de desistência até 5 dias antes do funcionamento do curso, 

qualquer valor pago não será devolvido. O início do curso poderá sofrer alterações, estando sujeito a n.º mínimo de participantes. 

CONTATOS: E-mail formacao@fbb.pt | Tel. 239 800 400. 

Sem todos os dados preenchidos e anexos, a sua inscrição não é válida. Os dados são necessários para a emissão de Certificado de 

formação profissional na plataforma SIGO 


