FICHA DE MATRÍCULA
1. DADOS DO CURSO
1.1 Designação do curso:
1.2 Turma:

1.3 Turno:

1.4 Data de início Prevista:

2. DADOS PESSOAIS
2.1 Nome:
2.2 BI:

2.3 Emissão:

2.4 Validade

2.5 Data de Nascimento:

2.6 Estado Civil:

2.7 Natural de:

2.8 Província:

2.9 Pai:
2.10 Mãe:
2.11 Residência:
2.12 Telemóvel:
2.14 Sexo: ( ) Feminino;

2.13 Município:
( ) Masculino;

2.15 Profissão:

2.16 E-mail:
3. FORMAÇÃO ESCOLAR
3.1 ( ) Ensino médio __________________________________________________________
3.2 ( ) Ensino superior incompleto _______________________________________________
3.3 ( ) Ensino superior ________________________________________________________
3.4 ( ) Pós-graduação _________________________________________________________
3.5 ( ) Outras formações / cursos _______________________________________________
4. DADOS DA EMPRESA
4.1 Nome da Empresa:
4.2 Endereço:
4.3 Município:
4.5 Telefone:

4.4 Província:

TERMO DE MATRÍCULA
Eu,

_______________________________________________________________,

portador

do Bilhete de Identidade nº. ___________________________, doravante denominado
Formando, subscreve este Termo de Matrícula, como a seguir se estabelece:
1. O Formando aceita as condições para a matrícula informadas no acto da assinatura
deste termo;
2. O

curso

para

o

qual

o

Formando

se

matricula

neste

acto

é

o

acompanhar

o

de: _______________________________ cuja a ementa lhe foi fornecida;
3. O

Formando

reconhece

que

detém

os

pré-requisitos

para

desenvolvimento da formação;
4. O Formando compromete-se a comparecer, nos horários estabelecidos, às acções
formativas definidas pelo CINFOTEC;
5. O Formando compromete-se a manter a ordem e cumprir as normas regulamentares do
CINFOTEC, bem como as descritas no manual do Formando que lhe será fornecido junto
com o material didáctico.
6. O Formando toma conhecimento de que é vedada a utilização dos laboratórios e oficinas
distintos daqueles que estão determinados para o acompanhamento da sua formação;
7. O Formando se compromete a apresentar o comprovativo do pagamento da Taxa de
Matrícula – Depósito bancário em nome do Centro Integrado de Formação Tecnológica –
CINFOTEC, no prazo de 24 horas, para confirmação da sua matrícula no curso constante
no item 2.
8. No caso de não apresentação do comprovativo, a sua matrícula será cancelada.
9. Data de realização da matrícula _____/_____/_____
Feito em Luanda aos _____/_____/_____

________________________________________
Assinatura do Formando

