CURSO DE TREINADORES DE FUTEBOL
UEFA BASIC
GRAU II

Ficha de Candidatura
Nome:
Morada:
Localidade:
Código Postal:
E-mail

–

(OBRIGATÓRIO):

Telefone:

Telemóvel:

B.I./C.C.:
Data de Nascimento:

/

/

Nº Contribuinte:

Habilitações Académicas:

Situação Profissional:
Profissão/Ocupação:
Localidade:
Nome da Instituição:
Telefone:

Fax:

Documentos:
a) Possuir o Curso UEFA “C” Raízes /Grau I da carreira de Treinador(a) de Futebol ou equivalente;
Sim

Não

b) Ser detentor(a) do Título/Cédula Profissional de Treinador(a) de Futebol de Grau I-Válido;

Sim

Não

c) Certificados de Formação Contínua UEFA correspondentes, no mínimo, a 5 horas por cada época
desportiva desde a conclusão do curso “UEFA C” de Futebol.

Sim
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Não

b) Percurso como Treinador:

Época

Treinador Principal/Adjunto

Clube

Divisão/Escalão

Observações

Outras Referências:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Documentos a anexar:
a) Comprovativo de transferência do valor da “Componente de Formação Geral”, este valor é
reembolsável caso o candidato não seja selecionado.
Dados para transferência:
- Valor: € 50,00 (cinquenta euros);
- IBAN: PT50000705580000368000635
b) Documento Nacional (BI/CC) de Identificação (ou DNI estrangeiro), acompanhado de
declaração que a utilização dos dados constantes do mesmo é permitida para fins formativos;
c) Fotografia atual digitalizada com nitidez;
d) Certificado de habilitações, devidamente autenticado por entidade consular para cidadãos
com formação no estrangeiro e passível de exigência de autenticação para os restantes candidatos se
solicitada expressamente pela Associação de Futebol administradora do curso;
e) Certificado de proficiência em Língua Portuguesa correspondente ao nível B2 do Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas, do Conselho da Europa, no caso de candidatos sem
nacionalidade portuguesa;
f) Diploma “UEFA C” ou diploma de ex-I Nível, de Futebol;
g) Título Profissional de Treinador(a) de Desporto (TPTD) de Grau I de Futebol válido;
h) Certificados de Formação Contínua UEFA correspondentes, no mínimo, a 5 horas por
cada época desportiva desde a conclusão do curso “UEFA C” de Futebol.
i) Comprovativo de ter exercido a função de Treinador por pelo menos 6 meses na posse da
habilitação UEFA “C” (Grau I);
Nota: os candidatos que obtiveram equivalência a alguma das componentes de formação, deverão entregar o
Certificado de Reconhecimento de Competências emitido pelo IPDJ.

NOTIFICAÇÃO DE PRIVACIDADE
“Os dados pessoais recolhidos neste formulário serão tratados pela Associação de Futebol do Algarve para efeito
de inscrição no Curso de Treinadores de Futebol/Futsal. Poderá exercer, a qualquer momento, o direito de
acesso, retificação, anulação, oposição ou eliminação dos seus dados pessoais, nos casos legalmente admitidos,
incluindo a revogação do consentimento, quando haja lugar. Para tal, deverá enviar um pedido à respetiva
Associação através do envio de uma comunicação, selecionando o assunto “Dados Pessoais”. A recolha e
processamento dos dados pessoais não excederá as finalidades acima referidas, que englobam para além da
obrigação legal de identificação do formando para efeitos de inscrição no Curso de Treinadores de Futebol/Futsal
e o processamento automático de dados. O não fornecimento destes dados inviabiliza a inscrição no Curso de
Treinadores de Futebol/Futsal.
Os seus dados pessoais não serão partilhados com Terceiros, a não ser mediante o seu consentimento ou do seu
representante legal, ou quando exigido por lei ou para responder ao processo legal.

Assinatura do Candidato
________________________________________

Data de Entrega: ____ / ____ / ____
Nota importante: A ficha de inscrição só será válida acompanhada de TODOS os respetivos documentos e pagamento.

Curso de Treinadores de Futebol - UEFA Basic (Grau II)

