
Formações Verlag Dashöfer 
Rua Almeida Brandão, 19 

1200-602 Lisboa 
Telef.: 213101939  Fax: 213101999 

Contribuinte: 504 595 792 
                                                                                  

 
 
 

 
 

Ficha de Inscrição 
       

 
 

Curso :__________________________________________________________________________________ 

Cidade:  ___________________________________  Data:  _______________________________________ 

 
Participantes: 
 
 

1.º Nome:                  _______    

 Função:   _______ _______________________________________________________________ 

     E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 

2.º Nome:               _______   

 Função:    _______________________________________________________________ 

     E-mail: ______________________________________________________________________________ 
 

 (Em caso de mais de 2 participantes, por favor, preencha outra ficha de inscrição.) 

 
Nº Contribuinte : ______________________________  
 

Empresa:  _______________________________________________________________________________ 

Ramo comercial : ________________________________________________________________________ 

Morada:  ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Localidade:  _______________________________________      Código Postal : ________ - _______ 

Tel.:  ______________________________________    Fax:  _______________________________________ 

Data:  __________________     Local: ___________________  V/ Requisição n.º: _____________________ 

Como tomou conhecimento da acção de formação:______ ______________________________________ 

 

Assinatura e carimbo : ________________________________________     

 

Com esta inscrição, o cliente responsabiliza-se a efectuar o pagamento do valor total correspondente, após a recepção 
da factura e até à data do evento. Qualquer cancelamento de inscrição deverá ser feito por escrito para o número de 
fax 213 101 999 ou para o e-mail cancelamentos@dashofer.pt. 
 

As condições de cancelamento são as seguintes:  
� Cancelamentos até 8 dias úteis antes do evento, o cancelamento será processado sem qualquer custo para o 

participante; 
� Cancelamentos entre 7 a 3 dias úteis antes do evento, será emitida uma factura correspondente a 20% do valor 

da inscrição, em compensação de despesas administrativas. 
� Cancelamentos efectuados com menos de 3 dias úteis de antecedência em relação à data do evento, 

bem como a não comparência no evento sem aviso prévio, implicam o pagamento da totalidade do valor 
de inscrição  

 

                                                                                                                     

Condições de Pagamento:  
• Cheque à ordem de Verlag Dashöfer, enviado para Rua Almeida Brandão, 19, 1200-602 Lisboa 
 

• Transferência Bancária para: 0033 0000 02088441746 24, Banco Millennium BCP 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formação intra-empresa:  Caso deseje que vários colaboradores da sua empresa beneficiem de um 

training organizado exclusivamente para a sua organização e adaptado às suas necessidades, contacte-

nos para a elaboração de uma proposta! 

�Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, 
organismo acreditador de entidades formadoras, para vir a ser auscultado sobre a qualidade da formação a frequentar, assinale com  X.  

� Os seus dados pessoais foram recolhidos para efeitos de marketing directo. Para mais informações ou rectificação dos referidos 
dados, deverá contactar os nossos serviços. Não pretendendo ser contactado novamente, assinale o quadrado anterior (Lei nº67/98 de 
26 de Outubro)   
 


