FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Condições Gerais de Participação:
•

O processo de seleção assenta nos seguintes critérios: pertinência da formação face ao projeto profissional

•

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;

individual;

interesse;

motivação;

expetativas;

previsto/publicitado e ordem de inscrição.

•

disponibilidade

para

a

frequência

da

ação

no

horário

BI/DIRE e N.º de Contribuinte;

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

•

A FUTURBRAIN MOÇAMBIQUE, LDA. (FB MOZ, LDA.) reserva-se ao direito de cancelar ou adiar qualquer ação

comunicadas aos/às candidatos/as inscritos/as.

para a qual não se verifique o nº mínimo de 12 (doze) formandos/as em sala (em determinados cursos, a FB

MOZ, LDA., reserva-se no direito de definir um n.º minimo de formandos/as distinto, o qual constará na respetiva
ficha técnica do curso).

•

As modalidades de pagamento disponíveis são: numerário, transferência bancária ou por cheque bancário. Outra

•

O pagamento poderá ser feito na sua totalidade ou fracionado em duas prestações de igual valor (desde que a

•

Sempre que o/a formando/a efetue um pagamento parcial é-lhe emitido de imediato um recibo provisório. O

modalidade poderá ser utilizada, sob aceitação da FB MOZ, LDA.

formação decorra em pelo menos dois dias). A primeira prestação é devida no ato de inscrição / adjudicação e, a
segunda, após decorrida metade da carga horária do curso.

mesmo é, posteriormente, substituído pelo 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 certificados / homologados e com

•

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

•

Em caso de desistência aplica-se o disposto no artigo n.º 16 do Regulamento Interno da FB MOZ, LDA.

competência reconhecida na área.

tendo por base o seu contributo para a formação e o seu desempenho nos exercícios propostos.
duração global do curso.

•

O Regulamento Interno da FB MOZ, LDA., está disponível para consulta na sede e/ou nos locais de apoio

•

A FB MOZ, LDA., dispõe de Livro de Reclamações, o qual está disponível nos seus estabelecimentos fixos e

administrativo às intervenções formativas desconcentradas.

permanentes. Em outros locais, as reclamações poderão ser entregues diretamente e/ou enviados por e-mail
para mocambique@futurbrain.pt.
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