Comunicado nº 164 – 2018/2019 – Curso de Treinadores Grau I
Data: 08.05.2019
Para conhecimento geral, a seguir se informa:

1. CURSO DE TREINADORES I – AVISO DE ABERTURA







DATAS:
o Junho/Julho 2019 – E-learning – ensino à distância
o Setembro/19: 01 a 20 Setembro
LOCAL: a confirmar
ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO:
o 1ª Fase Curricular - Componente Formação Geral (41,5h) – em regime de ensino à distância
(e-learning).
o 2ª Fase Curricular - Componente Formação Específica (42h) – em regime presencial e semiinternato.
o 3ª Fase – Prática-Estágio (500h) – uma época desportiva numa competição oficial.
INSCRIÇÕES:
o Período de Inscrições: entre o dia 9 e 31 de Maio
o Destinatários e Condições de Acesso:
 Idade mínima de 18 anos;
 Experiência de Jogador de Basquetebol Federado;
 Escolaridade mínima obrigatória à data da emissão do Diploma de Qualificação;
o Taxa de Inscrição Fase Curricular:
 No ato de inscrição (até 31 Maio): 90€
 No primeiro dia da CFE (1 Setembro): 90€
o Procedimento de Inscrição: enviar para geral@abmadeira.pt os seguintes documentos:
 Ficha de Inscrição (em formulário próprio)
 Cópia do Cartão do Cidadão
 Uma fotografia atualizada
 Comprovativo de pagamento da taxa de inscrição

NOTA: Pagamento das taxas por transferência bancária para o NIB: 0033.0000.4535.1297.9390.5 –
MillenniumBCP. É indispensável o envio de um comprovativo de transferência com indicação do que paga
e dos dados para emissão do recibo, nomeadamente: nome; morada completa; Nº de Contribuinte; Nº
Licença FPB. (email: geral@abmadeira.pt).


SEGURO
Todos os formandos estão obrigados a ter um seguro desportivo de acidentes pessoais
válido que cubra a atividade da parte curricular:

Sede: Ladeira do Imaculado Coração de Maria nº 7, 9050-221 Funchal

Telefone: 291226553

Email: geral@abmadeira.pt

a) Os formandos poderão, no ato da confirmação da inscrição, segurar-se através do
seguro desportivo da FPB, cujos custos lhe serão imputados;
b) Os formandos que tiverem e apresentarem um seguro inverso do referido nas alíneas
a) e b) terão de fazer prova de que cobre os riscos inerentes à atividade do curso.

Ficha de Inscrição – Curso de Treinadores Grau I (em anexo)
Funchal, 08 de Maio/19
A Direção

Sede: Ladeira do Imaculado Coração de Maria nº 7, 9050-221 Funchal

Telefone: 291226553

Email: geral@abmadeira.pt

