COMUNICADO N.º04
ÉPOCA 2012/2013
Distribuição: FAP e Clubes Filiados
Via Fax e Correio Eletrónico

I – DIRECÇÃO
1. CURSOS DE TREINADORES GRAU 1 - GRAU 2
Pretende a Associação de Andebol de Aveiro realizar, no decurso da época 2012/2013,
com a maior brevidade possível, Cursos de Treinadores de Grau 1 e Grau 2.
1.1 - ESTRUTURA DO CURSO DE GRAU 1
Será constituída por uma componente presencial, com um total de 81 horas letivas e
integrará uma componente geral (41 horas) e uma componente específica de Andebol (40
horas)
1.2 - ESTRUTURA DO CURSO DE GRAU 2
Será constituída por uma componente presencial, com um total de 127 horas letivas e
integrará uma componente geral (63 horas) e uma componente específica de Andebol (64
horas)
1.3 - PRÉ-INSCRIÇÕES
Juntamos Ficha para Candidatos que deverá ser devidamente preenchida e devolvida com
o máximo de urgência a esta Associação pelos meios normais (Correio Eletrónico, Fax ou
CTT).
 O prazo para entrega de pré-inscrições será até 15 de Setembro.
 Informam-se todos os interessados que teremos que indicar uma lista dos préinscritos para cada Curso, no pedido de autorização a enviar à FAP para a
realização dos mesmos.
 O número mínimo de inscritos para viabilizar a realização de um Curso é de 15
candidatos e não deverá ultrapassar o máximo de 35 candidatos.
 Candidatos com mínimo de 18 anos e escolaridade obrigatória em função da
data de nascimento.
1.4 - INSCRIÇÕES DEFINITIVAS
Após indicação da Associação, os candidatos pré-inscritos deverão proceder à sua
inscrição definitiva on-line, no portal da FAP e não será aceite outro tipo de inscrição.
1.5 - TAXA DE INSCRIÇÃO
Será comunicada após a análise à relação entre o número de inscritos e o custo total de
cada Curso. Não deverá exceder o valor de ações anteriores.
1.6 - LOCAL
A indicar oportunamente e após a receção das Fichas de Pré-Inscrição.

Aveiro, 28.08.2012
A DIREÇÃO,

FICHA DE PRÉ - INSCRIÇÃO
CURSO DE treinadores grau _____

CIPA Nº __________
NOME
MORADA
CÓDIGO POSTAL

TELEFONE

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
ENDEREÇO ELETRÓNICO

Nº

DATA

BILHETE DE IDENTIDADE
ARQUIVO
NACIONALIDADE

DATA NASCIMENTO

ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE AVEIRO
CLUBE
SITUAÇÃO DESPORTIVA
FREQUENCIA, COM APTIDÃO, DO CURSO GRAU 1 (Só para candidatos Grau 2)
ANO ________ LOCAL _________________________________
PORQUE PRETENDE REALIZAR ESTA ACÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Data: _____/_Setembro/2012

