CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – REGIÃO AÇORES - Pólo Oriental de Formação
CURSO

Ordem
de
Prioridade

/

ANO

AGRUPAMENTO

(*)

LOCALIDADE
* Sempre que houver mais do que um candidato, deverá assinalar a ordem de prioridade, numerando-a.

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome

Morada

-

Cod. Postal
NIN

Data de Nasc.

/

/

Idade

Habilitações literárias
Profissão
T. Casa

/

Telem.

Correio-e

CURRICULUM ESCUTISTA*
I Secção (data admissão / promessa):

/

/

/

IV Secção (data admissão / promessa):

/

II Secção (data admissão / promessa):

/

/

/

Asp./Nov. dirigente (data admissão):

/

III Secção (data admissão / promessa):

/

/

Dirigente (data promessa):

/

/

Tempo de serviço como instrutor (indicar número de anos):
I Secção

II Secção

Cargo Actual

III Secção

IV Secção

Administrativo
desde

/

/

Outros cargos desempenhados: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Cursos frequentados (indicação do ano de conclusão): _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
* Indicar data de promessa ou, quando desconhecida, data de admissão na secção. Na opção “data admissão / promessa” riscar o que não interessa.

COMPROMISSO PESSOAL

Declaro que aceito as condições expressas nas informações úteis, participo voluntariamente neste curso e
cumprirei todo o programa, sabendo de antemão que a ausência a qualquer uma das sessões e a não entrega dos
trabalhos solicitados poderá inviabilizar a minha qualificação.
O Candidato,
______________________________________
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PARECER DO ASSISTENTE DE AGRUPAMENTO
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
O Assistente de Agrupamento,

______________________________________

PARECER DO CHEFE DE AGRUPAMENTO
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
O Chefe de Agrupamento,

______________________________________
Nome

COMPROMISSO PESSOAL DO TUTOR DE FORMAÇÃO*

Declaro que aceito tutorear este formando, assumindo a responsabilidade de o acompanhar e apoiar durante o
período de formação, disponibilizando-me a reunir com a direcção do curso, sempre que necessário.
O Tutor,

______________________________________
Nome
*O tutor: deverá ser o Chefe de Unidade ou, na sua impossibilidade, o Chefe de Agrupamento e sempre que possível, com a qualificação
formativa no C.N.E. igual ou superior ao do curso a tutorar.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Modalidades
• Formação à distância, através de plataforma virtual, e presencial.
Acesso à plataforma
• Atempadamente, instale e registe-se na plataforma, acedendo à ligação facultada, posteriormente, por correio eletrónico.
• Aceda à plataforma 15 minutos antes do início de cada painel.
• Após aceder à ligação de cada módulo, ficará em “sala de espera” a aguardar que o “anfitrião” aceite a sua participação.
• É necessário iniciar a sessão na plataforma com o número do agrupamento e nome (9999 Beltrano), para identificação dos participantes e
registo de presença. A frequência no curso poderá não ser registada, caso não estejam devidamente identificados pelo nome e agrupamento.
• Relembramos as recomendações de segurança para a utilização de plataformas.
Regras de utilização
No sentido de garantir a melhor participação e funcionamento do curso, o participante deverá assegurar que:
• Dispõe de computador/tablet/smartphone com câmara, microfone e ligação ininterrupta à internet;
• Durante o curso, estará sempre junto do dispositivo que está a usar para participar;
• O local para participar no curso situa-se em espaço reservado, que reúna as condições ideais de transmissão, tanto a nível de audição como
de imagem/luminosidade;
• Durante a realização do curso garanta a necessária privacidade e confidencialidade e evite a presença de pessoas estranhas à formação
excepto se necessitar de apoio técnico;
• O microfone deverá estar desligado, ligando-os apenas quando solicitado, tiver dúvidas ou durante os trabalhos de grupo.
O participante deverá ainda ter em consideração que é estritamente proibida:
• Captura de imagem e/ou gravação do curso;
• Partilha da ligação para o acesso ao curso.
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